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प्रकरण  १ 
१.१ प्रिावना  

कृषी के्षिातील टंचाईसदृश पररस्तस्थती/दुष्काळ संबंमधत असुरमक्षततेचे मनराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र  

सरकारला जागमतक बँकेकडून ‘हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प (PoCRA) राबमवण्यासाठी आमथयक सहाि 

ममळाले आहे. 

प्रकल्प षवकास उद्दीषे्ट् (PDO): प्रकल्प के्षिातील मनवडक मजल्ह्यातील लहान शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी 

जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे व लहान शेतकऱ्यांची शेती आमथयकदृष्ट्या मकर्ायतशीर होण्यासाठी प्रयत्न 

करणे ही प्रकल्पाची उद्दीष्ट्ये आहेत.  

प्रकल्प के्षत्र: हा प्रकल्प भारतातील महाराष्ट्र  राज्यात राबमवण्यात येत आहे. या प्रकल्प के्षिामधे्य १८,७६८गावे 

असून यापैकी ५१४२ गावांमधे्य या हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाच्या (POCRA) माध्यमातून आवश्यक बदल 

घडमवण्याचे मनयोजन करण्यात आले त्यात मराठवाडा मवभागातील (३०८८) आमण मवदभायतील (११२२) 

टंचाईसदृश पररस्तस्थती / दुष्काळग्रि गावे आमण पूणाय नदी खो-यातील क्षारपड (९३२) गावाचा समावेश करण्यात 

आला आहे. 

१.२ प्रकल्प घटक / उप घटक 

घटक अ:  हवामान अनुकूल कृिी पद्धतीस प्रोत्साहन देणे (४२९दशलक्ष डॉलसा): 

 शेती पातळीवरील हृमशः  राबमवले जाणारे मवमवध उपहृम, तंिज्ञान हिांतरण आमण पाणलोट उपचार  या 

बाबीचंा समावेश आहे. 

घटक बः   कापणी  पश्चात व्यवस्थापन आषण  हवामान अनुकूल मूल्य साखळी प्रोत्साहन (५३ दशलक्ष 

डॉलसा*) शेतकरी उत्पादक संस्थाचे (FPC) मूल्य  साखळीमधील अन्य घटकांसोबत संबंध मजबूत करण्यावर 

भर देणे;  कापणीपिात व्यवस्थापनातील तंिज्ञानास प्रोत्साहन देणे. 

घटक क :  संस्थात्मक षवकास, ज्ञान आषण धोरणे (३२.१ दशलक्ष डॉलसा*):   

शेतीमालाची हाताळणी आमण प्रमहृया; संशोधन आमण मवशे्लषणात्मक अभ्यास या बाबीचंा समावेश आहे  

घटक ड: प्रकल्प व्यवस्थापन (५३.२ दशलक्ष अमेररकन डॉलसा*):  या मधे्य प्रकल्पाची संस्थात्मक रचना,  

प्रकल्पाचे समनयंिण व मुल्यमापनाच्या अनुषंगाने मजल्हा, उपमवभाग िरीय कृमष मवभागाची कायायलये तसेच इतर 

सामुदामयक संस्था (ग्राम कृषी संजीवनी सममती व शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या) यांच्याशी 

समन्वय याचा समावेश होतो. 

१.३ प्रापण पुस्तिकेच्या संपादनाचा उदे्दश  

जागषतक बँकेच्या “गंुतवणूक प्रकल्प षवत्तपुरवठा, जुलै २०१६” (“IPF BORROWER, JULY 2016”)  या  

षनयमन पुस्तिकेतील षनकिानुसार प्रकल्पांतगात खरेदी केली जाईल. या ‚प्रापण पुस्तिकेचा‛ उदे्दश हा वरील 

मनयमन पुस्तिकेच्या अनुषंगाने राज्य िर, मजल्हा िर, उपमवभागीय िर आमण सामुदामयक िर  या सवय 

िरावरून अंमलबजवणी करणाऱ्या संस्थाकडून प्रापण करावयाच्या विू, कामे, सल्लामसलत सेवा तसेच मबगर 

सल्ला सेवा याबाबतीत लागु प्रापण प्रमहृया आमण काययपद्धती याबाबत सवयसमावेशक पुस्तिका हाती उपलब्ध 

करून देणे हा आहे. ही पुस्तिका प्रापण प्रमहृयेतील मवमवध टपे्प, अवलंब करावयाची प्रापण पध्दती, आवश्यक 

कागदपिे, मनमवदा  दिऐवज तयार करण्यासाठी मागयदशयन, मूल्यांकन अहवाल आमण मनमवदा प्रिावासाठी 

मवनंती (RFP), अंमलबजावणी पूवय व पिात पुनरावलोकन आमण जोखीम कमी करण्याच्या उपाययोजना संदभायत 

मागयदशयन पुरवते.  

जागमतक बँकेच्या गंुतवणूक प्रकल्प मवत्तपुरवठा, जुलै २०१६ संदभायतील मनयमन, इतर कोणतेही मनयम आमण या 

प्रकल्प प्रापण पुस्तिकेसंदभायत कोणतीही संमदग्धता मकंवा मवसंगती असल्यास, जागमतक बँकेचे जागमतक बँकेच्या 

गंुतवणूक प्रकल्प मवत्तपुरवठा, जुलै २०१६ संदभायतील मनयमन (World Bank Regulations for IPF 

BORROWER JULY 2016) सवाांच्या वर लागू होईल. या प्रापण पुस्तिकेमधील कोणत्याही बदलासंदभायत परस्पर 
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चचाय केली जाईल आमण जागमतक बँकेची पूवय सहमती घेतली जाईल.  अनुपालन सुमनमित करण्यासाठी, प्रकल्प 

व्यवस्थापन कक्ष ही प्रापण पुस्तिका आमण त्यातील सुधाररत आवृत्ती सवय अंमलबजावणी संस्थाना (IA) उपलब्ध 

करुन देण्यासाठी जबाबदार असेल. 

१.४ भूषमका आषण जबाबदारी:   

कजादार (Borrower) :  जागमतक बँकेच्या गंुतवणूक प्रकल्प मवत्तपुरवठा, जुलै २०१६ संदभायतील मनयमन 

(World Bank Regulations for IPF BORROWER JULY 2016) च्या अनुषंगाने, जागतीक ब ंक सहास्तित 

प्रकल्पांतगयत प्रापण पध्दती अवलंमबण्यासाठी कजयदार जबाबदार असेल.  

प्रकल्प प्रापण धोरण मवकसनामधे्य (PPSD) प्रकल्पांतगयत करावयाच्या प्रापण संदभायत मनयोजन, धोरण-रणमनती 

मनमित करणे यांचा समावेश होतो. यासाठी प्रमामणत आमण पूवय मान्य झालेल्या मनमवदा दिऐवज, करार, 

प्रिावासाठी मवनंती (RFP) आमण मूल्यांकन िरूपांचा (evaluation formats) वापर केला जाईल. कायदेशीर 

करारातील आवश्यकतेनुसार, बँकेकडून मवत्तपुरवठा केलेल्या मनधीतून प्रापण केलेल्या बाबीसंंदभायत प्रापण 

मवषयक दिाएवज, प्रापण मवषयक नोदंी इ. सवय  कजयदाराने ठेवल्या पामहजेत. 

बँक (Bank) : ज्या कामासाठी अथयसहाि देण्यात आले आहे त्याच उदे्दशाकररता  बँक मनधी वापरला जावा  हे 

सुमनमित करण्यासाठी बँक प्रापण मवषयक आढावा, अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आधार, समनयंिण आमण 

देखरेखीचे कायय करते. अमधक तपशीलासाठी प्रापण मनयमन पुस्तिका जुलै २०१६ मधील पररमशष्ट् II प्रापण 

पययवेक्षण (Procurement oversight) मनरीक्षण पहावे. 

संस्था आषण व्यक्ती ( Firms and Individuals): जागमतक बँकेच्या गंुतवणूक प्रकल्प मवत्तपुरवठा 

(आयपीएर्) प्रकल्पांतगयत प्रापण प्रमहृयेत सहभागी होणाऱ्या संस्था आमण व्यक्ती या प्रापणमवषयक आवश्यक 

दिऐवजांची आमण कजयदाराबरोबर होऊ घातलेल्या /करावयाच्या कराराच्या अनुषंगाने पूतयता करण्यासाठी 

जबाबदार असतील. 
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प्रकरण २ 
संस्थात्मक आषण अंमलबजावणीची व्यवस्था 

२.१ अंमलबजावणीची व्यवस्था आषण संबंषधत उपक्रम 

  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA ) हा अतं्यत मवकें मद्रत समुदाय मागणी-संचमलत 

प्रकल्प आहे. प्रकल्पाच्या मनयोजनाची प्रमहृया गावपातळीपासून सुरू होते. प्रकल्पाच्या माध्यमातून सहभागीय 

तत्वावर ५००० ग्रामिरीय सूक्ष्म मनयोजन /लघू पाणलोट के्षि (मायहृो प्ल न / ममनी वॉटरशेड प्ल न) आराखडे  

मवकमसत करण्याचे प्रिामवत आहे. सदर सूक्ष्म मनयोजन/ लघू पाणलोट के्षि (मायहृो प्ल न / ममनी वॉटरशेड) 

आराखड्यांच्या आधारे औरंगाबाद, अमरावती आमण लातूर मवभागांत काययरत सल्लागारांद्वारे समविर 670 समूह 

मवकास आराखडे  (क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्ल न) (सीडीपी) मवकमसत केले जातील. समूह िरावरील 

आराखड्यामधे्य प्रकल्प के्षिातील ५ ते ८ गावांतील सूक्ष्म पाणलोट आराखड्यांच्या समावेश असेल. प्रते्यक समूह 

मवकास आराखड्यास (CDP) उप मवभागीय कृषी अमधकारी यांची तांमिक मान्यतेने तसेच सहभागी गावांच्या ग्राम 

सभेच्या ठरावांद्वारे सममथयत केले जाईल. समूह मवकास आराखडा हा प्रते्यक समूहामधे्य करावयाच्या 

कामांचा/उपहृमांचा एकमित आराखड्याच्या िरुपात असेल. प्रकल्पाच्या मान्यताप्राप्त मापदंडांनुसार, 

प्रकल्पाअंतगयत अथयसहास्तित करावयाची कामे/उपहृम आमण लाभाथी यांची मनवड सवयप्रथम त्या त्या 

समूहाच्या/क्लस्टरच्या उपलब्ध अथय संकल्पीय तरतुदीच्या आधारे  केली जाईल.  

 समूह मवकास आराखडा हा मनयोजनाचा मूळ घटक असेल आमण प्रकल्प घटक अ, ब आमण क अंतगयत 

राबवावयाच्या उपहृमांचा तपशील प्रदान करेल.  

 सूक्ष्म मनयोजन/ लघु पाणलोट के्षि आराखडा (जो समूह मवकास  आराखड्यांचा भाग आहे) हा  लाभाथी 

/  ग्राम कृषीसंजीवनी सममती  (VCRMC) यांच्या द्वारे  आमण व्यवसाय आराखडे (Bussiness Plans) शेतकरी 

गट/ शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी (एर्आयजी / एर्पीओ / एर्पीसी )द्वारे राबमवले 

जातील. प्रकल्प कालावधीत राबमवण्यात येणाऱ्या लघुपाणलोट के्षि आराखडा/ व्यावसायीक आराखड्याची एकूण 

मकंमत ही दरपिकासाठी मवनंती मकंमतीच्या (RFQ threshold-shopping) अमधकतम मयायदेपेक्षा जाि असू 

नये.  

सूक्ष्म मनयोजन/ लघू पाणलोट के्षि (मायहृो प्ल न / ममनी वॉटरशेड) आराखडे हे उपमवभागीय कृषी अमधकारी 

(SDAO) यांचेकडे पाठमवले जातील, ते तांमिक आमण आमथयक व्यवहाययता आमण मनधीची उपलब्धता या आधारे 

आराखडे मंजूर करतील. मनवडलेले लाभाथी उपमवभागीय कृषी अमधकारी (SDAO) यांना उदे्दशुन अजय सादर 

करतील व उपमवभागीय कृषी अमधकारी लाभार्थ्ाांच्या नावे हेतू पि ( LoI) देतील. मान्यताप्राप्त लघु पाणलोट 

मवकास आराखड्यानुसार त्या समूहामधे्य राबवायचे प्रकल्पांतगयत घटक/उपहृम हे वैयस्तक्तक लाभाथी मकंवा 

संबंमधत ग्राम कृषीसंजीवनी  सममती (VCRMC) द्वारे राबमवण्यात येतील आमण समूह साहायकद्वारे त्यास 

आवश्यक मदत / पययवेक्षण केले जाईल. 

 मनवडलेल्या लाभार्थ्ायमार्य त (सूक्ष्म मनयोजन आराखड्या नुसार) राबवावयाच्या उपहृमांची संख्या मोठी-

भरीव असली तरी त्यांचे मुल्य माि लहान आहे. सूक्ष्म मनयोजन/ लघु पाणलोट के्षि मवकास आराखड्यांतगयत 

जलसंधारण आमण पाणी साठवणूक संरचना, मृदा व खारपण के्षि व्यवस्थापन, सूक्ष्म मसंचन, वृक्षारोपण, उत्पादन 

तंिज्ञान, कृमष यांमिकीकरण, कृमष व्यवसाय पायाभूत सुमवधा-संसाधने, शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी 

उत्पादक कंपन्यांचे (एर्पीओ / एर्पीसी ) बळकटीकरण इत्यादी आमण लघु-भू धारक, अनुसूमचत जाती / 

जमातीचे शेतकरी आमण ममहला शेतकरी यांच्या मवशेष गरजांना वाव असेल. सुलभ प्रापण आराखडा हा सूक्ष्म 

मनयोजन आराखड्याचा भाग म्हणून समामवष्ट् केला जाऊ शकतो. वैकस्तल्पकररत्या, सूक्ष्म मनयोजन आराखड्याच्या 

मंजुरीनंतर उपमवभागीय कृषी अमधकारी (SDAO) यांचेकडून सुलभ प्रापण आराखडा तयार केला जाईल आमण 

अंमलबजावणीसाठी समुदायाकडे आमण मामहतीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (PMU) / मजल्हा अधीक्षक कृषी 

अमधकारी (DSAO)यांचेकडे सादर केला  जाईल. 
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 सूक्ष्म मनयोजन/लघु पाणलोट के्षि आराखड्यांतगयत मंजूर उपहृम हे आमथयक मापदंडाच्या मनकषानुसार 

राज्य सरकारच्या महश्याच्या अथयसहािास पाि असतील आमण समूह सहािकाद्वारे प्रमामणत व सक्षम 

प्रामधकरणाद्वारे मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर थेट लाभ हिांतरण (DBT) प्रणालीमार्य त अथयसहािाची रक्कम 

मवतरीत केली जाईल. मंजूर आराखड्यानुसार, मनवड झालेले लाभाथी खुल्या बाजारातून सरकारने मवमहत केलेल्या 

पािता मनकषांची पूतयता करून उपकरणे/अवजारे खरेदी करतील. बांधकामांकररता, कामाचे वणयन आमण 

अंदामजत मकंमत ही लागू असलेल्या दरांच्या अनुसूचीनुसार (एसओआर) (as per the applicable Schedule 

of Rates (SoR)) असेल. काम पूणय झाल्यावर, समूह सहािकामार्य त भौमतक आमण तांमिक पडताळणी आमण 

पुष्ट्ीकरण केले जाईल सदर अनुपालनाची पुष्ट्ी करण्यास तो जबाबदार असेल. एकदा सक्षम प्रामधकरणाद्वारे 

मंजूर झाल्यावर, प्रकल्पासाठी मंजूर झालेल्या अथयसहािाच्या कें द्र-राज्य महश्याच्या मनकषानुसार पूवय-मनधायररत 

अथयसहाि लाभाथीस प्रदान केले जाईल. 

२.२ लागु प्रापण प्रषक्रया आषण पद्धती : 

मंजूर आराखड्यात पुढील गोष्ट्ीचंा समावेश असेल : 

अ) लाभाथी िरावरील प्रकल्पाशी मनगडीत मवमशष्ट् बाबी1 - घटक/उपहृम जे पाि लाभाथीद्वारे प्रकल्पांतगयत 

अथयसहािासाठीच्या मनकषानुसार राबवावयाच्या आहेत. प्रकल्प उपहृम जे समूह मवकास आराखड्यात मंजूर 

झालेले आहेत अशाच उपहृमांना या प्रकल्पांतगयत अथयसहाि मदले जाईल. 

ब)  काही मवमशष्ट् प्रकल्प घटक जे ग्राम कृमष संजीवनी सममती पातळीवर  जे घटक केवळ समुदाय संचमलत 

मवकास पध्दतीने राबवायचे आहेत ते केवळ जागमतक बँकेच्या मनयमनानुसारच राबमवण्यात येतील. मंजूर समूह 

मवकास आराखड्यांतगयत ग्राम कृमष संजीवनी सममती पातळीवरील सवय घटकांना प्रकल्पांतगयत अथयसहाि मदले 

जाईल.  

अ) लाभाथी िर : 

समूह सहािक / प्रकल्प कमयचारी  कामे पूणय झाल्याचे पडताळणी करतील आमण त्यानंतर कामे पूणय 

झाल्याचे प्रमाणपि मनगयममत करतील. या प्रमाणपिाच्या आधारे, लाभाथी मंजूर अथयसहािाच्या रक्कमेची 

परतरे्ड घेऊ शकतो. अथयसहािाची अनुदान रक्कम ही थेट लाभार्थ्ायच्या खात्यात  हिांतररत केली 

जाईल. 

 ब) ग्राम कृषि संजीवनी  सषमती िर : 

समूह सहािक प्रापण पूणय झाल्याची पडताळणी करतील आमण त्यानंतर पूणयत्वाचे प्रमाणपि मनगयममत 

करतील. या प्रमाणपिाच्या आधारे, ग्राम कृमष संजीवनी सममती मंजूर अथयसहािाची रक्कमेची परतरे्ड 

घेऊ शकते. अथयसहािाची रक्कम ही  थेट, ग्राम कृमष संजीवनी सममतीच्या खात्यात  हिांतररत केली 

जाईल.  

 समुदाय िरावरुन होणारे प्रापण हे जाि प्रमाणात आहे आमण त्याचे मूल्य कमी आहे. जागमतक 

बँकेच्या मनयमावलीनुसार समुदाय पे्रररत मवकास प्रमहृयेचे पालन केले जाईल. 

प्रकल्पास लागु असणा-या प्रापण व्यवस्था खालीलप्रमाणे आहेत : 

अ)  प्रकल्पांतगयत होणारे प्रापण हे जागमतक बँकेच्या ‚गंुतवणूक प्रकल्प मवत्तपुरवठा, जुलै २०१६‛ (‚IPF 

BORROWER, JULY 2016‛)  या  मनयमन पुस्तिकेतील मनकषानुसार प्रकल्पांतगयत खरेदी केली जाईल.  

ब)   मान्यता प्राप्त झालेल्या प्रापण आराखड्यानुसार करण्यात येणा-या प्रापणासंबंधीची मामहती से्टप प्रणालीवर 

(STEP) भरली जाईल. 

क)   बँकेने ठरवलेल्या मानक प्रमहृया दिऐवजचा (SPD) वापर प्रकल्पांतगयत करावयाच्या सवय प्रापणांसाठी 

केला पामहजे. जर या कागदपिांमधे्य काही बदलाची आवश्यकता भासल्यास तर प्रकल्प बँकेची पूवय संमती घेईल. 

                                                           
1
 मंजूर प्रकल्प घटक-उपक्रम पूर्ण झाल्यानंतर आणर् तदनंतर तो समूह सहाय्यकाने प्रमाणर्त केल्यानंतर आणर् सक्षम प्राणिका-याने त्यास 

मंजुरी ददल्यानतंर, लाभार्थयाणस प्रकल्पांतगणत देय अर्णसहाय्यानुसार परतावा ददला जाईल. 
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ड)  प्रापण आराखड्यांतगयत आढाव्याचे  उंबरठे (review thresholds) पररभामषत करताना स्पष्ट् करण्यात 

आले मक जे  उपहृम पूवय पुनरावलोकन करण्यास पाि नसतील त्यांचे प्रापण पिात पुनरावलोकन केले जाईल. 

मंजूर सूक्ष्म आराखड्याच्याआधारे, समुदाय संस्था ओळखल्या/षनषश्चत केल्या जातील. एकदा संस्था 

ओळखल्या/षनषश्चत केल्यानंतर खालील गोष्ट्ी लागू होतील : 

अ) समुदाय संस्थाना त्याच्या िरावरून प्रापण करताना समुदाय कराराच्या कायय पद्धती आमण प्रमहृया संबंधी 

जागमतक बँकेच्या ‚गंुतवणूक प्रकल्प मवत्तपुरवठा, जुलै २०१६‛ (‚IPF BORROWER, JULY 2016‛)  या  मनयमन 

पुस्तिकेतील मनयमावलीच्या आधारे तयार केलेल्या प्रापण पुस्तिकेतील समुदाय खरेदी प्रकरणात नमूद केलेल्या 

मनयमांच्या अनुषंगाने करावी; 

ब)  गावपातळीवरील मंजूर सूक्ष्म आराखड्यांमधे्य नमूद सवय प्रापण मवषयक बाबी-उपहृमांना सुलभ प्रापण 

आराखड्यात समामवष्ट् केले जाईल आमण समूह िरावरील सूक्ष्म पाणलोट आराखड्यास पररमशष्ट् जोडला जाईल; 

क) समुदाय पातळीवरील प्रते्यक प्रापण मवषयक बाब ही दरपिकासाठी मवनंती (RFQ) उंबरठ्यापेक्षा म्हणजे 

अमेररकन डॉलसय 100,000 (रु.६३ लक्ष ८७ हजार ) पेक्षा जाि नसावी. 

ड)  समुदाय पातळीवर प्रापण /खरेदी सममतीची स्थापना करण्यात येईल आमण मान्य केलेल्या प्रापण प्रमहृयेचे 

पालन होत असल्याचे सुमनमित करण्यात येईल;  

ई)  समुह िरावरील अमधकारी/कमयचारी हा, समुदाय िरावर मान्यताप्राप्त प्रापण प्रमहृयेनुसार प्रापण होत 

असल्याचे सुमनमित करेल आमण सवय प्रापण मवषयक बाबी त्यानुसार झाल्याचे प्रमामणत करेल.  

र्)  पारदशयकता सुमनमित करण्यासाठी मनवडलेला समुदाय त्यांच्या सूचना र्लकावर (नोमटस बोडयवर) मकंवा 

गावातल्या प्रमुख मठकाणी प्रदमशयत केलेल्या  र्लकावर प्रापण उपहृम-कायाांचा तपशील मांडतील.  

ग) अंतगयत लेखा पररक्षण संदभय अटी (टीओआर) मधे्य प्रापण आढावा  समामवष्ट् असेल ज्यात  समुदायाद्वारे 

आमथयक वषायत केलेल्या करारापैकी 3 ते ४ % प्रापण मवषयक कराराचा आढावा राहील. एकमित अंतगयत लेखा 

पररक्षण अहवालाच्या मनष्कषाांच्या आधारे पुढील जोखीम (अडचणी ) कमी करुन प्रापण प्रमहृया सुरमळत 

ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात  येईल. 

प्रकल्पांतगयत प्रते्यक िरावर प्रते्यक प्रापण मवषय बाबी-उपहृमांतगयत वतयमानात प्रत्यक्ष घडणा-या प्रते्यक 

टप्पावरील घडामोडीचं्या मामहतीचे संकलन प्रापण मवषयक बाब पूणय होईपयांत प्रकल्पामार्य त मवकमसत करण्यात 

येणा-या संगणकीकृत मामहती प्रणाली (IT MIS) मधे्य समामवष्ट् करण्याचे योमजले आहे. 

2.3 घटकषनहाय, प्रकल्पासाठी प्रापण षवियक बाबी-उपक्रम: 

समुदाय आमण लाभाथींच्या गरजेनुसार, प्रकल्पांतगयत  रामबवले जाणारे उपहृम खाली मदलेल्या तक्त्यात 

प्रमतमबंमबत केले आहे: 

                                        तक्ता १ : घटकषनहाय, प्रकल्पासाठी प्रापण षवियक बाबी-उपक्रम 

घटक उपक्रम खरेदी 

करून 

घेणारे 

खरेदीचा 

प्रकार 

घटक अ :  

हवामान  

अनुकूल  

कृिी  

पद्धतीस  

प्रोत्साहन  

देणे 

लागवड सामहत्य खरेदी 

लाभाथी विू 

पाण्याचा पंप आमण तुषार मसंचन संच खरेदी 

शेड नेटची खरेदी आमण आच्छादन (उभारणी) 

रवंथ करणा-या छोया जनावरांची खरेदी (बंमदि शेळीपालन),  परसबागेतील 

कुकु्कट पालन, रेशीम पालन, मधुममक्षका पालन, गोड्या पाण्यातील 

मत्स्यपालन, उपमजमवकेसाठीचे इतर कृमष आधाररत उद्योग यांची खरेदी 

गांडूळ खत आमण नाडेप पद्धतीने सेंमद्रय मनमवष्ठा उत्पादन, सेंमद्रय खत मनममयती 

(५००० युमनट प्रते्यकी) 

मठबक मसंचन आमण तुषार मसंचन संच खरेदी आमण उभारणी 

पाणी उपसा साधने (पंपसंच), पाईप (एचडीपीई/ पीव्हीसी) खरेदी 

शेततळे (पाणी आत व बाहेर जाण्याच्या मागायसह) मनममयती खारपाण पट्ट्यातील  लाभाथी बांधकामे 
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घटक उपक्रम खरेदी 

करून 

घेणारे 

खरेदीचा 

प्रकार 

शेत तळे मनममयती इतर भागात, उघडी मवहीर 

उप पृष्ठभागीय मनच-याद्वारे सुधारणा 

जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन (गाळ काढणे/ खोलीकरण/ दुरुिी) (२००० 

structures), नवीन मवमहरी (२५००० structures), शेत बांध बंमदिी/ ढाळीचे 

बांध बंमदिी (१००००० हेक्टसय) 

समुदाय  

(ग्राम कृषी  

संजीवनी 

सममती ) सलग समतल चर बांधकाम 

बांध बंमदिी/ ढाळीचे बांध बंमदिी बांधकाम 

अनघड दगडाचे बंध ,माती नाला बांध ,मसमेंट नाला बांध  बांधकाम 

सामुदामयक शेत तळे बांधकाम 

लघु पाणलोट आराखडे तयार करणे प्रकल्प  

व्यवस्थापन  

कक्ष 

सल्लागार 

संस्था 

घटक बी:  

कापणी 

पश्चात  

व्यवस्थापन  

आषण  

 हवामान 

अनुकूल  

मूल्य  

साखळी  

प्रोत्साहन 

शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी / शेतकरी  गट (एर्पीओ 

/ एर्पीसी/ एर्आयजी ) यांचे सोबत संबंध मजबूत करण्यावर  भर देणे 

  

एर्आयजी / एर्पीओ / एर्पीसीच्या मवकास आराखड्याच्या तयारीसाठी 

सल्लागारांची नेमणूक  

(दुस-या वषी १० मजले्ह आमण मतस-या वषी ५ मजले्ह) 

प्रकल्प  

व्यवस्थापन  

कक्ष 

सल्लागार 

संस्था 

मवद्यमान एर्आयजी / एर्पीओ / एर्पीसी  यांच्याशी सबंध मजबूत करणे 

आमण बाजारपेठ मवकमसत करणे 

प्रकल्प  

व्यवस्थापन  

कक्ष 

 

शेतकरी उत्पादक संस्था द्वारे कस्टम हायररंग सेंटरची स्थापना  

(६ वषायत १७०० कें दे्र) 

समुदाय 

(शेतकरी  

उत्पादक  

संस्था) 

विू 

शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक संघ/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना कृमष 

उत्पादनांचे संकलन, प्राथममक प्रमहृया, दजायनुसार वगीकरण, मवपणन, 

िच्छता व साठवणूक इ. पायाभूत सुमवधांच्या बळकटीकरणासाठी सहाि  

(२०० व्यवसाय आराखडे ) 

हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत आमण प्रमामणत मबयाणे तयार करणे 

(५५००० एकरी) 

मबयाणे प्रमहृया उपकरणे १००० मे.टन क्षमतेसाठी (३५ युमनट ), मबयाणे प्रमहृया 

व सुकवणी याडय १००० मे.टन क्षमतेसाठी (३५ युमनट), मबयाणाची साठवण 

/गोदाम (७०० चौमी  जागा १००० मे टन क्षमता ) 

मबयाणे उत्पादक शेतक-यांचे प्रमशक्षण (४० काययहृम) 

मबयाणे गुणवत्ता चाचणी सुमवधेचे बळकटीकरण (२ चाचणी कें द्र) 

घटक सी : 

संस्थात्मक  

षवकास,  

ज्ञान  

आषण  

धोरणे 

   

हवामान अनुकूल  शेतीशी संरेस्तखत धोरणात्मक संशोधन व मविार काययहृम 

(SREP) अद्यावत करण्यासाठी संसाधन संस्थेचे मुल्य 

प्रकल्प  

व्यवस्थापन  

कक्ष 

थेट मनवड 

(सामंजस्य 

करार) 

 

मवकास आमण प्रसार कें दे्र (मवकमसत करणे) 

आपत्कामलन कृषी आराखडा तयार व अद्यावत करणे 

हवामान बदलासंबंधीचे दीघयकालीन प्रमतकृती (मॉडेल) तयार करणे 

जोखीम मवशे्लषण रचना (फे्रमवकय ) तयार करणे 

हवामानातील बदलास अनुकुल (शेती पध्दतीच्या अनुषंगाने) सज्जतेच्या 

मवशे्लषणात्मक अभ्यास हाती घेणे  

कृषी के्षिातील नमवन तंिज्ञान-नामवने्य – प्रात्यमक्षके 
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घटक उपक्रम खरेदी 

करून 

घेणारे 

खरेदीचा 

प्रकार 

क्षमता मवकास - प्रमशक्षण मवषयक गरजांचा अभ्यास (TNA), प्रमशक्षणाची 

आखणी व अभ्यासहृम मनधायरीत करणे, प्रकल्पातील अमधकारी, शेतकरी-कृमष 

ममि/ताई यांसाठी प्रमशक्षण , प्रमशक्षण अभ्यास दौरे  

महाराष्ट्र  हवामान नमवन तंिज्ञान (नामवन्य) कें द्र  कामे / विु 

/ सेवा 

घटक डी:  

प्रकल्प  

व्यवस्थापन 

लेख परीक्षण सेवा पुरमवण्यासाठी सल्लागाराची मनवड आमण नेमणूक  

प्रकल्प  

व्यवस्थापन  

कक्ष 

सल्लागार 

संस्था 

मनुष्यबळ (एचआर) सेवा पुरमवण्यासाठी सल्लागाराची मनवड आमण नेमणूक  

व्यवस्थापन मामहती प्रणाली(MIS) व मामहती संवाद तंिज्ञान सेवा पुरमवण्यासाठी 

सल्लागाराची मनवड आमण नेमणूक  

समनयंिण आमण मूल्यमापन  सेवा प्रदान करण्यासाठी सल्लागाराची मनवड 

आमण नेमणूक 

* केवळ उपरोक्त सूचीबद्ध केलेले उपहृमच हे  प्रकल्पांतगयत सहािास पाि ठरतील. तथामप, सदर उपहृमांची संख्या ही 

लघु पाणलोट के्षि  / व्यवसाय आराखड्यांतगयत होणा-या मागणीवर आधाररत असल्याने इथे सूचक म्हणून दशयमवली असून 

त्यात बदल होऊ शकतो. 

 

२.४  प्रापणासंबंधी तांषत्रक आषण आषथाक अषधकार प्रदान करणे: 

प्रापण आराखड्याची हृमवारी, प्रापण आराखडा अद्यावत करणे, प्रापण आराखडा जागमतक ब ंकेच्या से्टप 

प्रणालीवर भरुन वेळोवेळी अद्यावत करणे व त्यास ब ंकेकडून ना हरकत प्राप्त करणे  

जागमतक बँकेच्या ‚गंुतवणूक प्रकल्प मवत्तपुरवठा, जुलै २०१६‛ (‚IPF BORROWER, JULY 2016‛)  या  मनयमन 

पुस्तिकेवर आधाररत सदर प्रापण पुस्तिकेत, प्रकल्प घटक -उप घटक इ. अंतगयत अंमलबजावणी पध्दतीनुसार 

मदलेल्या समविर तपशीलवार मामहतीनुसार प्रापण करावयाच्या विू ,कामे ,सल्लागार, मबगर सल्लागार  सेवा 

प्राप्त करुन घेण्यासाठी आवश्यक प्रापण आराखडा तयार करण्याची पूणय जबाबदारी ही प्रते्यक अंमलबजावणी 

कक्षाची असेल.  

प्रापण सममत्या या तक्त्यामधे्य पररभामषत केल्यानुसार गमठत करावयाच्या सममत्यांची संरचना आमण अनुसरण 

प्रकल्प अंमलबजावणी करणा-या प्रते्यक प्रामधका-याने करावयाचे आहे. संबंमधत िरावरील प्रापण साममती, 

प्रापण संबंमधत आवश्यक तांमिक व आमथयक मंजुरीसंबंधीच्या मनणययांना संबंमधत वररष्ठ प्रामधका-यास प्रदान 

करण्यात आलेल्या अमधकारांच्या अनुषंगाने आवश्यक ती पूवयसंमती समय बध्द कालावधीत घेईल जेणेकरुन 

प्रकल्पाची अंमलवजावणी मनयोमजत कालावधीनुसार होईल. 

मनमदयष्ट् केलेल्या पुनरावलोकन मयायदेच्या बरोबरीचे मुल्य असलेल्या करारांच्या प्रापणासंबंधी कराराची सवय 

कागदपिे आमण विु व कामांच्या करार मुल्यमापन अहवालाचे कराराच्या संदभय अटी (ToR), िारस्य प्रिाव, 

छाननी केलेली यादी, प्रिावासाठी मवनंती (RFP) आमण तांमिक आमण एकमित (तांमिक व आमथयक)  मुल्यांकन 

अहवाल, वाटाघाटीच्या बैठकीचे इमतवृत्त आमण करारबध्द करण्यापुवी करावयाच्या कराराचा मसुदा इ. च्या 

अनुषंगाने सवय प्रकल्प अंमलबजावणी कें दे्र, राज्य पातळीवरील प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची प्रते्यक वेळी पूवय 

संमती  कटाक्षाने घेईल. 

त्याचप्रमाणे, सामुमहक पातळीवरील प्रापण सममत्यांनी मनमदयष्ट् केलेल्या पुनरावलोकन करावयाच्या मुल्याच्या 

अथवा त्या अमधक मुल्यांचे दरपिकासाठी मवनंती, दरपिके मुल्यांकन अहवालासह बैठकीचे इमतवृत्त, खरेदी 

आदेश/कामाचे आदेश, दरकराराचा मसुदा  (या पैकी जे लागु असेल ते) यासह प्रापण करार करण्यापुवी, 

उपमवभागीय कृमष अमधकारी मकंवा मजल्हा िरावरील प्रकल्प अंमलबजावणी कें द्राची पूवय परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  
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महाराष्ट्र  शासन अथवा प्रकल्प संचालक, नादेकृसंप्र यांचेकडून मवमवध िरांवर प्रशासकीय, तांमिक आमण 

आमथयक अमधकार सोपमवण्याकररता मकंवा सुधाररत करण्यासाठी जारी केलेले मवमशष्ट् आदेश या प्रापण 

पुस्तिकेचा अमवभाज्य भाग राहतील आमण त्यानुसार मवद्यमान मयायदा अद्यावत करण्यात आल्या आहेत 

समजण्यात येईल. 

तक्ता २:   आषथाक अषधकार प्रदान करणे 

प्राषधका

री 

 

 

उपक्रम 

प्रकल्प संचालक षजल्हा  

अषधक्षक  

कृिी  

अषधका

री 

प्रकल्प 

संचालक 

(आत्मा) 

उप 

षवभागीय 

कृिी 

अषधका

री 

ग्राम कृिी 

संजीवनी 

सषमती 

शेरा 

विू     

विंूचे 

प्रापण  

प्रकल्प व्यवस्थापन  

कक्ष आमण सवय 

प्रकल्प 

अंमलबजावणी 

कक्षास पूणय 

अमधकार 

रु. ५.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती घटक  

रु. ५.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती घटक  

रु. ३.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती घटक  

रु. ०.१०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती घटक  

 आमथयक अमधकार मनधीची 

पुरेशी    उपलब्धता / 

अथयसंकस्तल्पय तरतुदीच्या 

अधीन आहेत.  

 प्रापणपुिीकेनुसार योग्य 

प्रापण पद्धत अवलंबली 

पामहजे. 

सल्ला सेवा   

सल्ला 

सेवांचे 

प्रापण 

प्रकल्प व्यवस्थापन 

कक्ष आमण सवय 

प्रकल्प 

अंमलबजावणी 

कक्षास पूणय 

अमधकार 

रु. १.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती सेवा 

रु. १.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती सेवा 

रु. १.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती सेवा 

-----  आमथयक अमधकार मनधीची 

पुरेशी    उपलब्धता / 

अथयसंकस्तल्पय तरतुदीच्या 

अधीन आहेत.  

 प्रापणपुिीकेनुसार योग्य 

प्रापण पद्धत अवलंबली 

पामहजे. 

षबगर सल्ला सेवा 

मबगर 

सल्ला सेवा 

खरेदी  

प्रकल्प व्यवस्थापन 

कक्ष आमण सवय 

प्रकल्प 

अंमलबजावणी 

कक्षास पूणय 

अमधकार 

रु. ८.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती सेवा 

रु. ८.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती सेवा 

रु. ५.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती सेवा 

-----  आमथयक अमधकार मनधीची 

पुरेशी    उपलब्धता / 

अथयसंकस्तल्पय तरतुदीच्या 

अधीन आहेत. 

 प्रापणपुिीकेनुसार योग्य 

प्रापण पद्धत अवलंबली 

पामहजे. 

बांधकामे  

प्रकल्प 

उपहृमा

शी 

संबंमधत 

बांधकामे  

प्रकल्प व्यवस्थापन 

कक्ष आमण सवय 

प्रकल्प 

अंमलबजावणी 

कक्षास पूणय 

अमधकार 

 

 

रु. १०.०  

लाखापयांत 

पयांत प्रती 

बांधकाम 

रु. १०.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती 

बांधकाम 

रु. ७.५  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती 

बांधकाम  

-----  आमथयक अमधकार मनधीची 

पुरेशी    उपलब्धता / 

अथयसंकस्तल्पय तरतुदीच्या 

अधीन आहेत.  

 प्रापणपुिीकेनुसार योग्य 

प्रापण पद्धत अवलंबली 

पामहजे. 

प्रकल्प अथासहाय्य (अनुदान)  

प्रिाव 

मंजुरी 

प्रकल्प व्यवस्थापन 

कक्ष आमण सवय 

प्रकल्प 

अंमलबजावणी 

कक्षास पूणय 

अमधकार 

रु. २५.0  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती 

बांधकाम 

रु. २५.०  

लाखापयांत 

पयांत प्रती 

बांधकाम 

रु. १०.०  

लाखापयां

त पयांत 

प्रती 

बांधकाम  

------  आमथयक अमधकार मनधीची 

पुरेशी    उपलब्धता / 

अथयसंकस्तल्पय तरतुदीच्या 

अधीन आहेत. 

 प्रापणपुिीकेनुसार योग्य 

प्रापण पद्धत अवलंबली 
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प्राषधका

री 

 

 

उपक्रम 

प्रकल्प संचालक षजल्हा  

अषधक्षक  

कृिी  

अषधका

री 

प्रकल्प 

संचालक 

(आत्मा) 

उप 

षवभागीय 

कृिी 

अषधका

री 

ग्राम कृिी 

संजीवनी 

सषमती 

शेरा 

पामहजे. 

अनुदान 

मंजूर 

करणे 

आमण 

मवतरण 

करणे 

प्रकल्प व्यवस्थापन 

कक्ष आमण सवय 

प्रकल्प 

अंमलबजावणी 

कक्षास पूणय अमधका 

२५.० 

लाखापयां

त   

प्रते्यकी 

बांधकाम 

२५.० 

लाखापयांत   

प्रते्यकी 

बांधकाम 

१०.० 

लाखापयां

त   

प्रते्यकी 

बांधकाम 

-------  आमथयक अमधकार मनधीची 

पुरेशी    उपलब्धता / 

अथयसंकस्तल्पय तरतुदीच्या 

अधीन आहेत. 

 प्रापणपुिीकेनुसार योग्य 

प्रापण पद्धत अवलंबली 

पामहजे. 

 

२.५  प्रापण सषमत्ाः    

संबंमधत िरावर प्रदान करण्यात आलेल्या अमधकारांच्या अनुषंगाने सक्षम अमधकारी अंमतम िीकृती प्रामधकारी 

असतील. प्राप्त प्रापण प्रिावांचे दिएवज छाननी, तपासणी, प्रिावांचे मुल्यांकन अथवा दरपिकाचा तुलनात्मक 

तक्ता / मनमवदा इ. चा तौलमनक अभ्यास, मुल्यांकन अहवाल बनमवणे आमण संबंमधत प्रामधका-यास प्रापण 

प्रिावाच्या अनुषंगाने स्तिकृती प्रामधका-यास मशर्ारस करणे या साठी संबंमधत िरावर प्रापण तज्ज्ञ आमण 

मवत्तीय तज्ज्ञ आमण एक मकंवा अमधक तांमिक सदस्यांसह (म्हणजेच समनयंिण आमण मूल्यमापन  / एमआयएस / 

हायडर ोलॉजी / Capacity building / agriculture convergence  / सदूर संवेदन -जीआयएस आमण आरएस 

इत्यादी संबंमधत तज्ञ) प्रापण सममतीचे गठण केले जाईल.  

तक्ता ३ : प्रापण सषमत्ा 

प्रकल्प िर स्वीकारणारे प्राषधकारी खरेदी मूल्यमापन सषमती 

राज्य िर  

(प्रकल्प व्यवस्थापन  

कक्ष) 

प्रकल्प संचालक  (अ) प्रकल्प उपसंचालक - (अध्यक्ष) 

(ब) संबंमधत मवशेषज्ञ- सदस्य 

(क) मवत्त मवशेषज्ञ/लेखा अमधकारी - सदस्य  

(ड) प्रापण मवशेषज्ञ - सदस्य समचव. 

मजल्हा िर  मजल्हा अमधक्षक कृषी 

अमधकारी  

(अ) उपसंचालक - अध्यक्ष 

(ब) लेखा / मवत्त अमधकारी - सदस्य 

(क) संबंमधत मवशेषज्ञ- सदस्य 

(ड) प्रापण  मवशेषज्ञ - सदस्य समचव 

उपमवभागीय िर  उपमवभागीय कृषी अमधकारी  (अ) तंि अमधकारी - अध्यक्ष 

(ब) लेखा  / मवत्त अमधकारी - सदस्य 

(क) तालुका कृषी अमधकारी (संबंमधत) - सदस्य 

(ड) प्रापण  मवशेषज्ञ/सहािक - सदस्य समचव 

शेतकरी उत्पादक 

संस्था /शेतकरी 

उत्पादक कंपन्या 

/बचत गट िर 

अध्यक्ष / शेतकरी उत्पादक 

कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय 

संचालक (FPO/FPC/SHG) 

(अ) संबंमधत सममतीचे समचव - (अध्यक्ष) 

(ब) संचालक मंडळाचे तीन संचालक / खरेदी सममतीचे 

तीन सदस्य - सदस्य 

(सी) व्यवस्थापक शेतकरी उत्पादक कंपन्या  / तज्ञ 

संचालक / सल्लागार - सदस्य समचव. 

ग्राम कृषी संजीवनी 

सममती िर 

ग्राम कृषी संजीवनी सममतीचे  

अध्यक्ष 

(अ) ग्राम कृषी संजीवनी सममतीचे समचव-  सदस्य समचव. 

ब )समूहिरीय तांमिक चमुचा सदस्य - सदस्य 

(सी) ग्राम कृषी संजीवनी सममतीचे तीन सदस्य- सदस्य 

(मकमान एक ममहला आमण अनुसूमचत जाती / जमातीच्या 

एका सदस्यासह) 
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# सवय प्रमुख सल्लासेवा कररता तांमिक मूल्यांकन सममती मधे्य ३-४ सदस्य असतील आमण प्रापण करावयाच्या बाबीच्या 

काठीण्य पातळीच्या अनुषंगाने, प्रापण सममतीच्या सदस्यांची संख्या संबंमधत िरावर स्तिकृती प्रामधका-याच्या मान्यतेने 

वाढमवली जाऊ शकते. 

2.6 प्रापण व्यवस्था: 

2.6.1 राज्यिरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील प्रापण व्यवस्था: 

प्रकल्प संचालक  (PoCRA ) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  (पीएमयू), संपूणय प्रकल्प 

अंमलबजावणीचे अनुषंगाने संपूणय प्रभारी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहील आमण प्रकल्प अंमलबजावणीच्या 

सवय कें द्रांवरून मनधायररत प्रापण पध्दतीच्या अनुषंगाने प्रापण प्रमहृयेचे अनुपालन होत असल्याची खािी 

करण्यासाठी जबाबदार राहील.   

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षामधे्य राज्यिरावरील करार आमण प्रापण या साठी आमण एकूणच प्रापण व्यवस्थापन, 

हाताळणी मकंवा गरजेनुरुप आधार (hand holding or need based support), प्रमशक्षण आमण क्षमता 

मवकास, महत्वाच्या मामहतीचे योग्य आमण वेळेवर प्रसारण आमण सातत्य-सुसंगतता राखण्यासाठी मागयदशयन, 

प्रकल्प व्यवस्थापन मामहती प्रणाली द्वारे मजल्हा आमण उपमवभागीय िरावरील प्रापण संबंधीत मामहतीचे संकलन 

-पूतयतेच्या अनुषंगाने देखरेख आमण प्रापण आढाव्याच्या खरेदीसाठी मागयदशयन, यासाठी आवश्यक असणारे 

प्रापण तज्ञ व पुरेसे कमयचारी असतील. प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, तांमिक कमयचारी, सल्लागार आमण संबंमधत 

के्षिात प्रामवण्य असलेल्या संस्थांच्या सल्ल्यानुसार राज्य/मजल्हा/ समुदाय िरावरील सवयच घटकांतगयत करण्यात 

आलेल्या करार आमण प्रापण मवषयक बाबीचें पययवेक्षण करेल.   

राज्य िरावरील प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षात जागतीक ब ंक सहास्तित प्रकल्पांतगयत प्रापण मवषयक बाबी 

हाताळण्याचा अनुभव असलेले पूणय वेळ प्रापण तज्ञ / प्रापण अमधकारी सदर प्रकल्पातील प्रापण मवषयक सवय 

बाबी हाताळण्यासाठी आमण समन्वय साधण्यासाठी काययरत असतील. प्रापण तज्ञास सहाि करण्यासाठी पुरेसे 

मनुष्यबळ असेल. 

प्रकल्पांतगयत प्रापण मवषयक बाबी हाताळण्यासाठी कमयचारीवंृदास जागमतक बँकेच्या ‚गंुतवणूक प्रकल्प 

मवत्तपुरवठा, जुलै २०१६‛ (‚IPF BORROWER, JULY 2016‛)  या  मनयमन पुस्तिकेवर जागमतक ब ंक सहास्तित 

प्रकल्पांतगयत प्रापण या मवषयीचे प्रमशक्षण घेतलेले असणे ही पाितेची पूवय अट असेल.  

प्रापण षवियक कायाांच्या एकूण जबाबदारी व्यषतररक्त प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष पुढील काया करेल :   

अ) प्रापण मनयमनानुसार सवय अंमलबजावणी करणा-या प्रकल्प अंमलबजावणी कें द्रावरील प्रापण मवषयक 

बाबीचें अनुपालन सुमनमित करणे. 

ब) मवकासासाठी प्रकल्प प्रापण धोरण तयार करणे  (पीपीएसडी) आमण प्रापण आराखडा पमहल्या 18 

ममहन्यांसाठी तयार करणे आमण त्यानंतर मकमान दरवषी आराखडा सुधाररत  करणे. 

क) संबंमधत िरावर करावयाच्या प्रापण आराखड्याचा आढावा घेऊन ब ंकेच्या से्टप प्रणालीमार्य त (STEP) 

बँकेच्या ना हरकतीसाठी सादर करणे.  

ड) बँकेशी सहमत असलेल्या मनमवदा कागदपिांचा सातत्याने वापर करणे यासह मवत्तसहाि करारांतगयत नमूद 

केल्यानुसार प्रापणाची सातत्यपूणय व योग्य पध्दती आमण प्रापण पुस्तिकेतमधे्य नमूद केलेल्या 

काययपद्धतीनुसार प्रकल्पातील सवय प्रापण संस्था त्याचे सातत्याने पालन करतात याची खािी करणे. 

ई)   बँकेसमवेत वेळोवेळी मान्य केलेल्या जोखीम कमी करण्याच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुमनमित 

करणे. 

र्)  प्रकल्पामधे्य काययरत प्रापण अमधकारी यांसाठी क्षमता बांधणी आमण प्रमशक्षण उपहृम राबमवणे. 

जी) विू आमण नागरी बांधकामे संबधी सल्लासेवा संस्थाशी संदभय अटीचं्या अनुषंगाने (ToR) मनमवदा दिऐवज 

तयार करताना तांमिक मानके मनमित करण्यासाठी त्या काययके्षिातील (डोमेन) तज्ञांचा सल्ला घेणे  

एच)  विू, बांधकामे आमण सल्लासेवा प्रिावासाठी दरपिके  /मनमवदांचे मूल्यांकन करणे नंतर मूल्यांकन 

अहवाल तयार करणे; 
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आय) बँकेच्या से्टप (STEP) पोटयल वरून आमण प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन मामहती प्रणालीवरून प्रकल्पांतगयत 

केलेल्या सवय प्रापण मवषयक बाबीसंंबंधी प्रापण व्यवस्थापन मामहती प्रणाली आमण देखभाल प्रणाली मवकमसत 

करणे; 

जे)  सवय प्रापण बाबी प्रमहृया राबमवताना त्या संबंधी प्राप्त झालेल्या तहृारीचंी नोदं व त्याचे मनवारण करणे; 

के) केलेल्या सवय प्रापणाशी संबंमधत मामहती, बँक व त्यांच्या लेखा परीक्षकांच्या द्वारे पुनरावलोकनासाठी संकमलत 

करुन हृमवारीनुसार एकमित करणे 

एल) जागमतक बँक प्रापण मनयमनानुसार आवश्यक असणारी प्रापणाशी संबंमधत सवय संबंमधत नोदंी व कागदपिे 

मवमवध प्रापण संस्थांकडून योग्य प्रकारे ठेवल्या गेल्या आहेत; जेणेकरुन वाजवी वेळेत आवश्यक दिऐवज 

पुनप्रायप्त करण्यासाठीची सुमवधा प्रणालीमधे्य असणे आवश्यक आहे . 

एम)  जागमतक बँकेच्या मनयमनानुसार आमण प्रापण आराखड्यानुसार जेथे आवश्यक असेल तेथे सवय पूवय 

आढावा कामांकररता बँकेचे ना हरकत आवश्यक आहे  

२.6.२  प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष पातळीवरील खरेदीची व्यवस्था:  के्षत्रीय / षजल्हा / उपषवभाग िर  

 

प्रादेमशक / मजल्हा / उपमवभाग िरावर प्रकल्पांतगयत प्रापण व्यवस्थापन प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष द्वारे केले 

जाईल ज्याचे नेतृत्व  त्या संबंमधत मवभाग/ मजल्ह्यातील  मवभागीय कृषी सहसंचालक /मजल्हा अधीक्षक कृषी 

अमधकारी / उपमवभागीय कृषी अमधकारी करतील ज्यांच्याकडे त्यांच्या मवभाग / मजल्हा / उपमवभागांतगयत 

एकूणच नानाजी देशमुख कृमष संजीवनी प्रकल्पांतगयत उपहृम राबमवण्याकररता नेमणूक करण्यात आली आहे. 

प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष पातळीवर प्रापण  अमधकाऱ्यांची  नेमणूक केली जाईल व त्यांना प्रमशक्षण देण्यात 

येईल. प्रकल्पाअंतगयत मान्यताप्राप्त प्रमहृया व काययपद्धतीनुसार प्रापण करणे आमण प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे 

आवश्यकतेनुसार प्रापण संबंधी मामहती एकमित करण्याची त्यांच्यावर  जबाबदारी असेल. 

2.6.3  ग्राम िरावरील समुदाय खरेदी व्यवस्था  

लाभाथी पातळीवरील उपक्रम : 

मान्यता प्राप्त सूक्ष्म आराखड्यानुसार  लाभाथी कडून उपहृम राबमवले  जातील. मनवड झालेले  लाभाथी 

शासनाच्या मनदेशानुसार मवमनदेशांची पूतयता करणारी उपकरणे खुल्या बाजारातून खरेदी करतील. 

बांधकामांसाठी, कामाचे वणयन आमण अंदामजत मकंमत लागू असलेल्या दरांच्या अनुसूचीनुसार (SoR) असेल. 

त्यानंतर समूह  सहािकाद्वारे भौमतक  व तांमिक पडताळणी व पुष्ट्ीकरणानंतर प्रकल्पासाठी आमथयक 

मापदंडाच्या मनकषानुसार पूवय-मनधायररत अनुदान लाभार्थ्ायस  प्रदान केले जाईल.  

समुदाय पातळीवरील उपक्रम : 

समूह  िरावर तयार केलेल्या लघु पाणलोट आराखड्यामधे्य ५  ते ८ गावाचा समावेश आहे. लघु पाणलोट 

योजना लाभाथी / ग्राम कृषी संजीवनी सममती द्वारे राबमवल्या जातील आमण व्यवसाय योजना शेतकरी उत्पन्न गट/ 

शेतकरी उत्पादक संस्थाद्वारे राबमवल्या जातील. 

लघु पाणलोट के्षि मवकास आराखडे त्या त्या समूह सहािकाच्या सहािाने / त्यांचे देखरेखीखाली असलेल्या त्या 

समूहामधील खेड्यांच्या संबंमधत ग्राम कृषी संजीवनी सममती मार्य त राबमवली जाईल आमण लाभाथी आमण 

समुदाय िरावर राबमवल्या जाणा-या उपहृमांचा समावेश असेल. असे लघु पाणलोट के्षि मवकास आराखडे 

संबंमधत उपमवभागीय कृषी अमधकारी यांचेकडे पाठमवलेजातील जे उपलब्ध मनधीच्या आधारे तांमिक आमण 

आमथयक व्यवहाययतेचे मूल्यांकन करतील आमण आराखड्यास मंजुरी देतील. मनवड झालेले लाभाथी उपमवभागीय 

कृषी अमधकारी यांच्या मंजुरीसाठी अजय सादर करतील आमण ते लाभार्थ्ाांच्या नावे हेतू पि देतील. 

सामुदामयक पातळीवरील प्रापण हे प्रापण सममतीमार्य त केली जाईल. मान्यताप्राप्त प्रापण प्रमहृया व कायय 

पद्धतीचे अनुपालन सुमनमित करण्यासाठी, मजल्हािरीय प्रापण तज्ञांकडून प्रापण सममतीची क्षमता वृस्तदं्धगत  

केली जाईल. दिऐवज उपलब्धता आमण प्रापण आढावा यासाठी देखील  प्रापण सममती जबाबदार असेल. 
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लाभाथीस लाभ हिांतरणाची प्रषक्रयाः  वैयस्तक्तक शेतक-यांना अथयसहािाबाबतच्या मागयदशयक सूचना पुढील 

टप्प्या मधे्य स्पष्ट् केल्या आहेतः  

 लाभाथी शेतक -यां ची षनवडः  प्रकल्प मागयदशयक सूचनांच्या आधारे लाभाथी शेतक -यांची मनवड ग्राम 

कृषी संजीवनी सममती मार्य त केली जाईल. 

 पूवा मान्यता :ग्राम कृषी संजीवनी सममतीने शेतक -यां ची मनवड व मशर्ारस केल्यानंतर मजल्हा अमधक्षक 

कृषी अमधकारी /प्रकल्प संचालक आत्मा /   उपमवभागीय कृषी अमधकारी  यांचे  कडून पूवय मंजूरी 

देण्यात येईल, जी  तांमिक व्यवहाययतेच्या अधीन आमण संबंमधत प्रामधकरणाच्या प्रशासकीय आमण 

आमथयक अमधकारानुसार असेल तसेच शेतक -या कडून अजय /ग्राम कृमष संजीवनी सममती (VCRMC) 

मशर्ारस प्राप्त झालेल्या तारखेपासून एक ममहन्याच्या कालावधीत असेल. 

 लाभाथीद्वारे प्रकल्पाची अंमलबजावणी  /अंमलबजावणी : पूवय मंजुरीनंतर लाभाथी शेतकरी उपहृम 

 /घटकाच्या प्रकारानुसार मवमहत मुदतीत काम पूणय करेल .लाभाथी मंजूर मानके/ बीआयएस 

मानकांच्या अधीन असलेल्या विू व उपकरणे बाजारातून खरेदी करण्यास मुक्त आहेत. 

 अनुदानासाठी लेखी मागणीः  काम पूणय झाल्यावर लाभाथी शेतक -यां ने अनुदानासाठी अजय करावा 

 प्रकल्प यंत्रणेद्वारे केलेल्या कामाची तपासणीः   के्षिीय कमयचा -यां कडून स्थळ मनरीक्षण  केले जाईल व 

अथयसहाि मवतररत करणा -या प्रामधका -यास अहवाल सादर केला जाईल. 

 अनुदानास मान्यता व षवतरण  :स्थळ पाहणी अहवालाद्वारे लाभाथी शेतकऱ्याच्या अनुदान मागणी 

अजायची )दाव्याची( पडताळणी केल्यानंतर संबंमधत प्रामधकारी देय अथयसहाि मंजूर करून मवतरीत क 

शासनाच्या प्रचमलत आदेशानुसार थेट लाभाथी हिांतरण प्रहृीयेद्वारे अथयसहाि मवतरीत केले जाईल .

सद्य स्तस्थतीत संबंमधत शासन मनणयय मनयोजन मवभाग . (५ मडसेंबर, २०१६) आमण कृषी मवभाग (२१ 

जानेवारी, २०१७ आमण १९ एमप्रल, २०१७) आमण अंमलबजावणीदरम्यान या शासन मनणययामधे्य  काही 

सुधारणा / दुरुिी असल्यास लागु राहतील. 

  

सध्याच्या प्रचषलत धोरणानुसार खालील प्रकारच्या सहाय्यासाठी  थेट लाभाथी हिांतरण योजना लागू 

आहे: 

१.शेतीमवषयक उपकरणे  

२. शेत तळे 

३. मठबक / तुषार  मसंचन प्रणाली  

४. पाणी उपसा मसंचन  साधने (आईल (तेल) इंमजन / इलेस्तक्टरक मोटर / सौर पंप) 

५. पॉली हाऊस, शेड नेट हाऊस 

६. प्राते्यमक्षक सामहत्य  

(यादी सूचक िरुपाची आहे) 

 

शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पन्न गट/ मषहला बचत गटांना 

अनुदान षवतरणाची यंत्रणाः   

शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पन्न गट/ ममहला बचत गटांना अनुदान सहाि 

देण्याच्या मागयदशयक सूचना पुढील  टप्प्यामधे्य स्पष्ट् केल्या आहेतः  

 

 शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पन्न गट/ मषहला ब ट प्रिाव तयार 

करणेः  शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पन्न गट / मषहला बचत गट 

प्रकल्पातील कोणत्ाही बाबी/उपक्रमासाठी प्रकल्प प्रिाव तयार करतील आषण कजाासाठी बँकेत 
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(व्यावसाषयक / ग्रामीण / सहकारी बँक) सादर करतील. बँक या प्रिावाचे मुल्यांकन करतील 

आषण प्रकल्पाचे आषथाक षवशे्लिण करतील.  

 प्रकल्पांतगात मदतीसाठी अजाः  शेतकरी उत्पादक कंपनी /शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पन्न गट  /

ममहला बचत गट हा प्रिाव संबंमधत बँकेने मंजूर केल्यानंतर संबंमधत उपमवभागीय कृषी अमधकारी यांना 

सादर करू शकतात . उपमवभागीय कृषी अमधकारी प्रिावाची तांमिक छाननी करतील आमण बँकेने देऊ 

केलेल्या आमथयक रक्कमेची पुष्ट्ी करतील . छाननीनंतर, ते आपल्या अमभप्रायासह  मजल्हा अधीक्षक कृषी 

अमधकारी यांना प्रिावाची मशर्ारस करतील . मजल्हा अधीक्षक कृषी अमधकारी, हे मजल्हा पातळीवरील 

कृषी -व्यवसाय तज्ञ/  अमभयांमिकी तज्ञांकडून याची आणखी छाननी करतील. जर प्रकल्प तांमिक आमण 

आमथयक शक्यतेचे )feasibility ( मनकष पूणय करत असतील तर मजल्हा अधीक्षक कृषी अमधकारी सदर 

प्रकल्प प्रिावास पूवय मान्यता देतील आमण त्याबाबत अजयदार तसेच संबंमधत बँकेला कळवतील . 

उपमवभागीय कृषी अमधकारी आमण मजल्हा अधीक्षक कृषी अमधकारीद्वारे मंजुरीची प्रमहृया दोन ममहन्यांच्या 

कालावधीत पूणय केली जाईल. 

 लाभाथीद्वारे प्रकल्पाची अंमलबजावण पूवा  मंजुरीनंतर , लाभाथी आदेशामधे्य नमूद केल्यानुसार, प्रिामवत 

प्रकल्प मवमहत मुदतीत पूणय करेल .सामुदामयक मालमते्तच्या बाबतीत शेतकरी उत्पादक कंपनी /शेतकरी 

उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पन्न गट जसे लागु असेल त्यानुसार खुल्या बाजारातून मकंवा आवश्यकतेनुसार 

सामुदामयक करार प्रमहृयेचा अवलंब करुन विू खरेदी करतील. 

 अनुदानाची मागणीः  प्रकल्प पूणय झाल्यानंतर लाभाथींनी उपमवभागीय कृषी अमधकारी यांना अनुदानाची 

पूतयता करण्यासाठी उपहृम पूणय केल्याच्या संबंमधत  कागदपिांसह अजय करावा. 

 प्रकल्प यंत्रणेद्वारे प्रिावाची छाननी :अनुदानाच्या प्रिावाची प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात नमुद 

केल्यानुसार प्रकल्प अमधकाऱ्यामार्य त छाननी केली जाईल. के्षिीय  अमधकारी आमण बँकेच्या प्रमतमनधीनंी 

कडून संयुक्त स्थळ तपासणी केली जाईल आमण अनुदान मवतरीत करणाऱ्या प्रामधका -यास अहवाल सादर 

केला जाईल. 

 अनुदानास मान्यता व षवतरण  :तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम मंजूर करुन 

बँकेला मदली जाईल. 
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प्रकरण ३ 

 

 प्रकल्पाचे प्रापण षवियक धोरण 
 

३.१   प्रकल्प षवकासासाठी प्रापण धोरण आषण प्रापण आराखडा  
 

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाने पमहल्या १८ ममहन्यांकररता प्रकल्प मवकासासाठी प्रापण धोरण (PPSD) आमण प्रापण 

आराखडा तयार केला असून त्याचा आढावा घेऊन बँकेने तो मंजूर केला आहे. प्रकल्प मवकासासाठी प्रापण 

धोरण (PPSD)  हे प्रकल्पांतगयत प्रापण करण्यासाठी वापरावयाचे तकय संगत प्रापण धोरण आमण इष्ट्तम प्रापण 

पध्दती प्रदान करते. हे धोरण प्रकल्पासाठी लागू  असणारी प्रापण पद्धती, काययपद्धती आमण प्रमहृया पररभामषत 

करते ज्यामधे्य प्रापणपूवय आमण प्रापणपिात आढावा प्रमहृयांची मयायदा, जोखीम कमी करण्याचे उपाय आंतभूयत 

आहेत जे या प्रकल्पासाठी स्तिकारले  जातील.  

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष हे प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाच्या सहािाने मान्यताप्राप्त लघु पाणलोट के्षि 

आराखड्यांतगयत (समूह िरावर) प्रिामवत बाबी/उपहृमांच्या आधारे प्रापण आराखडा तयार करतील.   

प्रकल्पाकररता एकसंघ प्रापण आराखडा तयार करणे आमण ऑनलाईन से्टप (STEP) प्रणालीद्वारे बँकेकडून ती 

मंजूर करून घेण्यासाठी समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष जबाबदार राहील. 

प्रापण आराखड्यामधे्य प्रापण करावयाच्या विू, बांधकामे आमण मबगर सल्ला सेवा आमण सल्लागार सेवांचे 

तपशीलांसह मुल्य (अंमलबजावणीच्या कालावधीत वषायमनहाय) जे त्यांच्या तांमिक आमण प्रशासकीयदृष्ट्या मंजूर 

खचायच्या अंदाजाशी सुसंगत आमण सवयच प्रापण उपहृमांसाठी मैलाचा दगड ठरतील असे समामवष्ट् केले जाईल. 

प्रकल्पांतगयत वषयमनहाय प्रापण करावयाच्या विू, कामे व सेवांची यादी, त्यांच्या अंदामजत खचय व प्रापण पद्धतीसह 

बँकेने मनमदयष्ट् केलेल्या नमुन्यात नमूद केली आहे. 

प्रापण आराखड्यात प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान कजयदाराने बँकेद्वारे अथयसहाि करण्यात येणा-या विू, 

बांधकाम, सल्लामसलत व सल्ला सेवांचे प्रापण करण्याकररता अंमलात आणावयाच्या मनवड पद्धती मनमित 

करण्यात आलेल्या आहेत. प्रापण आराखडा मकमान वामषयक मकंवा प्रकल्प अंमलबजावणीच्या गरजेनुसार  आमण 

संस्थात्मक क्षमतेतील सुधारणा प्रमतमबंमबत करण्यासाठी अद्यावत केल्या जातील. 

प्रापण प्रषक्रयेतील देवाणघेवाणांची पध्दतशीर नोदंी ठेवणे (से्टप प्रणाली) (Systematic Tracking 

of Exchanges in Procurement -STEP): 

सदर प्रकल्प, प्रकल्पांतगयत करावयाच्या प्रापण मवषयक बाबीचें मनयोजन आमण प्रापण प्रमहृयेतील 

देवाणघेवाणांची पध्दतशीर नोदंी ठेवण्यासाठी से्टप प्रणालीचा अवलंब करेल, जेणेकरुन प्रापण मवषयक 

सवयच व्यवहारांचा लेखाजोखा, बेंचमाकय  स्थामपत करणे, मवलंबावर देखरेख आमण प्रापण प्रमहृयेच्या 

काममगरीचे मोजमाप ठेवेल.  

३.२   प्रापण आराखडा तयार करणे : 

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष हा मजल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाच्या सहािाने प्रकल्प अंमलबजावणी 

आराखड्यांतगयत नमुद केलेल्या प्रिामवत उपहृमाच्या आधारे प्रापण आराखडा तयार करेल. प्रकल्प व्यवस्थापन 

कक्ष हा प्रापण आराखडा तयार करण्यासाठी आमण ऑनलाईन से्टप प्रणालीद्वारे तो बँकेकडून मंजूर करुन 

घेण्याच्या जबाबदारीसह समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) असेल. प्रापण आराखडा प्रापण करावयाच्या विू, 

बांधकामे आमण मबगर सल्ला सेवा आमण सल्लागार सेवांचे त्यांच्या मुल्यासह वणयन (वषयमनहाय अंमलबजावणीच्या 

कालावधीसाठी) त्यांच्या तांमिक आमण प्रशासकीयदृष्ट्या मंजूर खचायच्या अंदाजाशी सुसंगत आमण प्रापण 

प्रमहृयेच्या महत्त्वाच्या सवय टप्प्यांसह समामवष्ट् असेल. प्रकल्पांतगयत  वषयमनहाय प्रापण करावयाच्या विू, कामे व 

सेवांची यादी, अंदामजत खचय व प्रापण पद्धत बँकेने मनमदयष्ट् केलेल्या नमुन्यात नमूद केली आहे. 
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प्रापण आराखडा तयार करताना, आमथयक महत साधण्यासाठी, ठरामवक कंपन्यांच्या गटाद्वारे पुरवठा केल्या जाऊ 

शकणा-या समान प्रकारच्या बाबी एका गटात वािववादी तारखांसह नमुद केल्या पामहजेत. अशा गटांचे 

समुमचत मुल्य हे प्रापण पध्दती मनमित करण्यासाठीचा त्याचबरोबर जागमतक बँकेच्या पुनरावलोकनाची  

आवश्यकता मनमित करण्यासाठी आधार तयार करेल. विू, कामे, उपकरणे इत्यादीचं्या खरेदीसाठी योग्य प केज 

तयार केले जाईल जे खाली नमूद केलेल्या घटकांद्वारे मनमित केले जाईल , 

 काल मयायदा, 

  भौगोमलक स्थान  

 कामाची व्यापकता 

प्रापण आराखडा तयार करताना खालील बाबी ंमवचारात घ्याव्यात  

अ) सवय प्रकारचे प्रापण करताना जागमतक बँक मनयमावलीत (Procurement Regulations) मनमदयष्ट् केलेल्या 

आमण या प्रापण पुस्तिकेत मवषद केलेल्या मान्यता प्राप्त कायय पद्धती आमण प्रमहृयांचा अवलंब करतील. 

ब)  बँकेने  मान्य केल्यानुसार मनमवदा कागदपिे (bidding documents) वापरली जातील. 

क) प्रापण आराखडा हा बाबमनहाय खचायच्या मान्य मकंमतीच्या तक्त्याला (activities in Cost table) अनुसरून 

असेल. सवय प्रापण प्रमहृया या प्रापण मवषयक मूलभूत तत्त्वांच्या म्हणजेच काटकसर (economy), 

काययक्षमता (efficiency) आमण पारदशयकता (transparancy) आधारावर कराव्यात. 

  

अशाप्रकारे तयार केलेला १८ ममहन्यांचा प्रापण आराखडा हा १२ ममहन्यातून मकमान एकदा सुधाररत/अद्ययावत 

केला जाईल आमण से्टप प्रणालीद्वारे (STEP) पूवय मंजूरीसाठी बँकेकडे पाठमवले जाईल. मंजुरीनंतर प्रापण 

आराखडा प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर आमण बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रकामशत केली जाईल. 

 

से्टप (STEP): से्टप ही जागमतक बँकेची वेब आधाररत प्रणाली असून मतचा वापर प्रापण आराखडा, प्रापण 

मवषयक सूचना व संपादन दिऐवज सादर करण्यासाठी व प्रकामशत करण्यासाठी केला जाईल. बँकेची प्रापण 

मवषयक सवय उपहृमांचा से्टप प्रणाली मधे्य समावेश ऑनलाईन पूवय-मंजुरी ममळमवण्यासाठी मवमधवत केला 

जाईल. 

से्टप संकेतस्थळ (STEP portal) वापरण्यासाठी www.step.worldbank.org या मलंकचा वापर करता यतो. 

आमण सवय नोदंणीकृत वापरकत्याांद्वारे त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे अमधकृत 

ररत्या नोदंणीकृत वापरकते  बँकेस  कळवले जातील . 

३.३  अषधकतम  मूले्य - विू, कामे आषण सल्लासेवा : 

तक्ता 4: विू, कामे आषण सल्लासेवा पद्धती आषण अषधकतम मूल्य 

 

खरेदी  षनवड पद्धत आषण व्यवस्था * पद्धतीसाठी अषधकतम मूल्य  (USD equivalent ) 

मनमवदेसाठी मवनंती, खुली आंतरराष्ट्र ीय (विू, 

आयटी आमण  मबगर सल्ला सेवा ) 

३.० दशलक्ष डॉलर (१९१६.१० लाख ) मकवा त्यापेक्षा अमधक  

मनमवदेसाठी मवनंती, खुली राष्ट्र ीय (विू, आयटी 

आमण  मबगर सल्ला सेवा) 

१.०लाख डॉलर पेक्षा अमधक(६३.८७ लाख )  व ३.० दशलक्ष डॉलर 

(१९१६.१० लाख ) पेक्षा कमी  

राष्ट्र ीय प्रापण प्रमहृयेनुसार (प्रापण मनयमन (Procurement 

Regulations) मधील कलम 5 च्या पररचे्छद 5.3 ते 5.5 आमण 

भारतासाठी अमतररक्त तरतुदी नुसार) 

दरपिकासाठी मवनंती (विू, आयटी आमण  

मबगर सल्ला सेवा )  

१.० लक्ष डॉलर (६३.८७ लाख )  पेक्षा कमी  

मनमवदेसाठी मवनंती, खुली आंतरराष्ट्र ीय 

(बांधकामे ) 

४०  दशलक्ष डॉलर (२५५४.८० लाख) मकंवा त्यापेक्षा अमधक 
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मनवेदेसाठी मवनंती, खुली राष्ट्र ीय (बांधकामे ) १.०  लक्ष डॉलर (६३.८७ लाख ) पेक्षा अमधक व ४०.० दशलक्ष डॉलर 

(२५५४.८० लाख) पेक्षा कमी राष्ट्र ीय प्रापण प्रमहृयेनुसार (प्रापण मनयमन 

(Procurement Regulations) मधील कलम 5 च्या पररचे्छद 5.3 ते 

5.5 आमण भारतासाठी अमतररक्त तरतुदी नुसार) 

दरपिकासाठी मवनंती (बांधकामे ) १.० लक्ष डॉलर (६३.८७ लाख ) पेक्षा कमी 

थेट मनवड  प्रापण मनयमन (Procurement Regulations)च्या पररचे्छद 6.8 ते 6.10 

ला अनुसरुन आमण बँकेने प्रापण आराखड्यास मदलेल्या पूवय मंजुरीच्या 

अमधन राहून  

समुदाय पे्रररत मवकास पररचे्छद 6.5२ आमण पररमशष्ठ  XII  6.9 आमण 6.10 च्या नुसार  आमण 

बँकेने प्रापण आराखड्यास मदलेल्या पूवय मंजुरीच्या अमधन राहून ** 

फे्रमवकय  करार प्रापण मनयमन (Procurement Regulations)च्या पररचे्छद. 6.57 ते 

6.59 आमण पररमशष्ठ XV नुसार आमण बँकेसह खरेदी योजनेतील पूवीच्या 

करारानुसार. सवा फे्रमवका  करार हे जागषतक बँकेच्या पूवा 

आढाव्याच्या अधीन असतील. 

शासनाच्या मवभागामार्य त करावयाची खरेदी 

(Force Account) 

प्रापण मनयमन (Procurement Regulations)च्या पररचे्छद. 6.54 ते 

6.55 नुसार आमण बँकेसह खरेदी योजनेतील पूवीच्या करारानुसार 

 

*  या व्यमतररक्त बँक प्रापण मनयमन (Procurement Regulations)च्या जुलै २०१६ या पुस्तिकेमधे्य इतर मनवडीची व्यवस्था उपलब्ध 

आहे, जी बँकेच्या पूवय संमतीच्या अधीन भमवष्यात प्रापण आराखडा अद्ययावत करताना समामवष्ठ करू शकतो व ती प्रकल्पाच्या 

गरजेनुसार असेल. 

** से्टप (STEP) मधे्य,  समुदायाद्वारे समुह  पातळीवरील खरेदी उपहृमाकररता  एकमित रक्कम प्रदान करणारी एकच नोदं असेल. STEP 

मधे्य प्रते्यक समूह  िरावरील अशा सवय खरेदी उपहृमांचे सारांश संलग्न केले जातील. 

 

टीपः  जर एखाद्या व्यवहारामधे्य अनेक करार, संच (Lots) मकंवा वाटा/तुकडे/मवभाग (Slices) यांचा  समावेश असेल तर अशा सवय अनेक 

करार, संच (Lots) मकंवा वाटा/तुकडे/मवभाग (Slices) यांचे एकमित अंदामजत मूल्य, त्यांना लागू होणारी अमधकतम रक्कम 

(threshold amount) मनमित करतील. 

#   राज्य दर करार हे मवनंती दरपिकाच्या समतुल्य म्हणून वापरली जाऊ शकत नाहीत. एखाद्या विूसाठी राज्य दर करार अस्तित्त्वात 

असल्यास, मवनंती दरपिक प्रमहृये अंतगयत मामगतल्या जाणा-या 3 दरपिकापैकी हे एक मानले जाऊ शकते. 

 

POCRA अंतगयत मवत्तपुरवठा असलेल्या समूह िरावरील कामांसाठी समुदाय पे्रररत षवकास पद्धत लागू 

असेल. हे जागमतक बँकेच्या ‚ समुदाय पे्रररत  मवकास प्रकल्पातील खरेदी व्यवस्थापन जबाबदा-याकररता    

मागयदशयक सूचना मडसेंबर-२००९‛  वर आधाररत आहे आमण जे  प्रापण पुस्तिकेत  समामवष्ट् आहे.  

        खरेदीच्या ऐवजी शासकीय ई-माकेट पे्लस (जेम) चा वापर उपलब्ध आहेः   

अ) क टलॉग मोडमधे्य ३०००० डॉलसयच्या )१९.१६१ लाख  (  कमाल करार मयायदेपयांत 

आ) १००,००० US $ )६३.८७ लाख  (  च्या कमाल करार मयायदेत GEM (Government E-market poratl) 

वर नमूद केलेल्या विंूसाठी मकमान तीन पुरवठादार असावेत तर अंमतम मकंमत मनमित करण्यासठी 

खरेदीदार GEM वर मवनंती दर पिकातील (RFQ) (छोटी स्पधाय मकंवा बोली पुरवठा करणारे) मनकषांच्या 

आधार घेईल.  

मूल्यांकनाच्या दोन्ही बाबतीत वाजवी मकंमत राहील याची दखल/नोदं घ्यावी. 

इ) मवनंती मनमवदा (RFB) - खुला(आंतरराष्ट्र ीय / राष्ट्र ीय) पद्धतीच्या ऐवजी जेएमचा वापर केला जाणार नाही. 

सवय संगणक आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) यांचे मूळ पुरवठादार / मवकसक मकंवा त्यांच्या अमधकृत 

पुनमवयहेृत्यांकडून प्रापण केले जातील. 

ई) पुिके व मनयतकामलके थेट प्रकाशकांकडून खरेदी केली जातील. +(NEED TO UPDATE) 

उ) सवय थेट खरेदी, त्यांचे मूल्य काहीही असले तरी UNDB पोटयलवर जाहीर केल्या जातील. 
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सल्लागारांच्या सेवांच्या (फमा) खरेदीच्या पद्धती : प्रापण मनयमनाच्या (Procurement Regulations) 

कलम VII मधे्य दमशयवल्या नुसार मंजूर मनवड पद्धती 

तक्ता 5: सल्ला सेवेसाठी पद्धती आषण अषधकतम मूल्य 

खरेदी षनवड पद्धत आषण व्यवस्था * पद्धतीसाठी  अषधकतम मूल्य 

गुणवत्ता आमण मूल्य आधाररत मनवड (QCBS) बँकेच्या प्रापण मनयमनानुसार पररचे्छद ७.३  

गुणवत्ता आधाररत मनवड (QBS) बँकेच्या प्रापण मनयमनानुसार पररचे्छद ७.८  ते ७.१०  

मनमित मकंमत मनवड (FBS) बँकेच्या प्रापण मनयमनानुसार पररचे्छद ७.४   ते ७.५  

मकमान मकंमत आधार मनवड (LCS) बँकेच्या प्रापण मनयमनानुसार पररचे्छद ७.६   ते ७.७  

सल्लागाराच्या पाितेवर आधाररत मनवड(CQS) बँकेच्या प्रापण मनयमनानुसार पररचे्छद ७.११ ते ७.१२, दर 

करारासाठी अंदाजे खचय ३ लाख डॉलर मकवा त्यापेक्षा कमी     

थेट मनवड (Direct selection ) पररचे्छद ७.१३ ते ७.१५ च्या मनयमांची पूतयता  करणे आवश्यक आहे. 

बँकेने प्रापण आराखड्यातगयत पूवय मंजुरी मदली आहे. 

संयुक्त राष्ट्र ांच्या संस्था (UN Agencies)  बँकेच्या प्रापण मनयमनानुसार पररचे्छद ७.२७  ते ७.२८  नुसार आमण  

बँकेसह खरेदी योजनेतील पूवय  करारासह 

अशासकीय संस्था (NGOs) बँकेच्या प्रापण मनयमनानुसार पररचे्छद ७.२९  

*  या व्यमतररक्त बँक प्रापण मनयमन जुलै २०१६ या पुस्तिकेमधे्य इतर मनवडीची व्यवस्था उपलब्ध आहे, जी बँकेच्या पूवय संमतीच्या अधीन 

भमवष्यात प्रापण आराखडा अद्ययावत करताना समामवष्ट् केली जाऊ शकते व ती प्रकल्पाच्या गरजेनुसार असेल. 

अंदाषजत खचा रक्कम 800,000 युएस डॉलर पेक्षा कमी (५१०.९६ लाख) असल्यास सवा राष्ट्र ीय 

सल्लागारांचा समावेश संषक्षप्त यादीमधे्य  असू शकतो. 

* जर एखाद्या व्यवहारामधे्य अनेक करार, संच (Lots) मकंवा वाटा/तुकडे/मवभाग (Slices) यांचा  समावेश असेल तर अशा सवय अनेक 

करार, संच (Lots) मकंवा वाटा/तुकडे/मवभाग (Slices) यांचे एकमित अंदामजत मूल्य, त्यांना लागू होणारी अमधकतम रक्कम (threshold 

amount) मनमित करतील. 

# अमद्वतीय आमण अपवादात्मक क्षमता असणा-या शासकीय संस्था आमण संशोधन संस्थांची वेगवेगळ्या कामांसाठी भाडेतत्त्वावर 

सल्लागार म्हणून  प्रकरणमनहाय जागमतक बँकेची पूवय ना हरकत घेऊन मनयुक्ती करता येते अशी पररकस्तल्पत (envisaged) सूमचत  

करण्यात आले  आहे. सामररक (Strategic) भागीदारासोबतचा सामंजस्य करार जरी त्याचे नाव सामंजस्य करार (MoU) असले तरी 

सवय व्यावहाररक उदे्दशाने (म्हणजेच, प्रापण आराखड्यात जोडले जाणे, बँकेकडून  आढावा घेणे इ. सारखे) करार म्हणून समजले जाईल. 

जेव्हा सामंजस्य करारास कराराच्या रुपात हाताळले जाते तेव्हा त्यास केवळ लहान मूल्य असलेल्या कामांसाठीच (असाइनमेंट) म्हणजे 

US$ 300,000(१९१.६१ लाख ) पयांत परवानगी मदली जाईल. या अमधकतम मुल्यापेक्षा जाि मूल्य असलेल्या कामांसाठी 

(असाइनमेंटसाठी) जर सामंजस्य करार (एमओयू) प्रिामवत केला असेल तर त्यास अप्रमामणत प्रापण दिऐवज मानले जाईल आमण 

वापरण्यापूवी जरी अमधकतम मूल्य काहीही असले तरी त्यास बँकेच्या पूवयसंमती आवश्यक असेल. 

 

वैयस्तक्तक सल्लागार (IC) च्या षनवडीसाठी खरेदी पद्धतीः  प्रापण मनयमनाच्या कलम VII मधे्य दमशयवल्या 

नुसार मंजूर मनवड पद्धती 

 

तक्ता 6: वैयस्तक्तक सल्लागारासाठी षनवड पद्धती 
 

प्रापण पद्धत पद्धतीसाठी अषधकतम मूल्य 

खुली स्पधायत्मक मनवड  बँकेच्या प्रापण मनयमनातील पररचे्छद ७.३६ ते ७.३७ च्या आवश्यकतेनुसार  

मयायमदत स्पधायत्मक मनवड बँकेच्या प्रापण मनयमनातील पररचे्छद ७.३८च्या आवश्यकतेनुसार  

सरळ/थेट  मनवड  बँकेच्या प्रापण मनयमनातील पररचे्छद ७.३९* च्या आवश्यकतांची पूतयता करणे 

आवश्यक आहे आमण बँकेने प्रापण आराखड्यांतगयत पूवय मंजुरी मदली आहे. 

*बँकेच्या मनयमांची पूतयता  करणे आवश्यक आहे. 

पूवा आढावा अषधकतम मूल्य --प्रापण पूवय आढावा (पुनरावलोकन) / मनरीक्षणाचा तपशील कजय घेणा-यांसाठीच्या बँक 

मनयमनाच्या पररमशष्ट् II मधे्य देण्यात आला आहे. मनवड पद्धती कोणतीही असली तरी खाली नमूद केलेले प्रापण प्रकार 

बँकेच्या प्रापण पूवय आढावा (पुनरावलोकन) / मनरीक्षणाचा तपशील याचे अधीन असतील: 



नादेकृसंप्र, महाराष्ट्र  

 

23 | P a g e  
 

 

तक्ता  ७ :  प्रापण पूवा आढावा आषथाक मयाादा  

प्रापण प्रकार  पूवा आढावा आषथाक मयाादा लाख  

बांधकामे  सवय प्रापण मवषयक बाबी ज्यांचे अंदामजत प्रापण मुल्य मकंमत १०  दशलक्ष यूएस 

डॉलसयपेक्षा जाि आहे 

६३८७.०० लाख   

विू  सवय प्रापण मवषयक बाबी ज्यांचे अंदामजत प्रापण मुल्य मकंमत २ दशलक्ष यूएस 

डॉलसयपेक्षा जाि आहे  

१२७७.४०  लाख  

सल्ला सेवा 

संस्था  

सवय प्रापण मवषयक बाबी ज्यांचे अंदामजत प्रापण मुल्य मकंमत १  दशलक्ष यूएस 

डॉलसयपेक्षा जाि आहे  

६३८.७०  लाख 

वैयस्तक्तक 

सल्लागार  

सवय प्रापण मवषयक बाबी ज्यांचे अंदामजत प्रापण मुल्य मकंमत ३ लक्ष यूएस 

डॉलसयपेक्षा जाि आहे  

१९१.६१ लाख  

* ही अमधकतम मुले्य पमहल्या 18 ममहन्यांच्या प्रारंमभक प्रापण आराखड्याच्या उदे्दशाने आहेत. ही अमधकतम मुले्य जोखीम मूल्यांकनाच्या 

पुनयमुल्यांकनाच्या आधारे कमी मकंवा अमधक होऊ शकतात. पूवय पुनरावलोकनाच्या अधीन नसलेल्या सवय करारांचे प्रापण पिात 

पुनरावलोकन केले जाईल 

मंजुरी पूवय पुनरावलोकनाच्या अधीन असलेल्या कराराच्या बाबतीत, अंमलबजावणी यंिणेला (IA) मान्यता 

/सहमती देण्यापूवी जागमतक बँकेची हरकत नसल्याची खािी करेल  

 (अ) कराराच्या काममगरीसाठी ठरवलेल्या मुदतीत  वाढ ज्या मुळे कराराच्या मकंमतीत वाढ मकंवा घट होऊ 

शकते मकंवा प्रकल्पाच्या मनयोमजत कामकाजाच्या पूतयतेवर पररणाम होऊ शकतो.  

ब) व्याप्तीत कोणतेही लक्षणीय/महत्वाचे  बदल/दुरुिी  

(सी)  आदेशातील मकंवा दुरुिीपिातील असा कोणतीही बदल जो ितंिपणे  मकंवा एकमितपणे  आमण पूवी  

जारी केलेल्या आदेशासह एकमित केले तर मूळ कराराची रक्कम 15 टक्कक्यांनी वाढते आमण  

(ड) प्रिामवत कराराची समाप्ती  

३.४  ई-खरेदी : 

कजयदार प्रापण प्रमहृयेच्या दृष्ट्ीकोनातून, प्रापण दिावेज आमण दुरुिीपि मनगयममत करणे, अजय / दरपिके  / 

मनमवदा / प्रिाव प्राप्त करणे आमण इतर प्रापण मवषयक काययवाही करणे मनगयममत करणे या सह इलेक्टर ॉमनक 

प्रापण प्रणाली (E-Procurement) वापरू शकतात ज्याद्वारे मतच्या वापरास मोकळीक, सुलभता, सुरमक्षतता 

आमण अखंडत्व, गोपनीयता आमण लेखा पररक्षण/तपासणीचा माग घेण्याची वैमशष्ट्ये (ऑमडट टर ेल वैमशष्ट्यांसह) 

प्रणालीच्या पयायप्तते/पुरतेबद्दल बँक समाधानी असेल. जागमतक बँकेसोबत मान्य केल्यानुसार भारत सरकारच्या 

न शनल इनर्ॉमेमटक्स सेंटर (NIC) ने मवकमसत केलेले आमण वापरासाठी तैनात/ उपलब्ध करुन मदलेल्या ई-

खरेदी प्रणालीचा उपयोग प्रकल्पातरे् केला जाईल. 

३.५  प्रापणातील - जोखीम कमी करण्याची योजनाः  

प्रापणातील जोखीम कमी करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे (PoCRA) पुढील बाबी केल्या जात आहेत. 

१) प्रापण पुस्तिका : ही प्रापण पुस्तिका प्रापण प्रमहृयेतील सुस्पष्ट्तेसाठी आमण प्रापण मनयमांचे पालन व 

सातत्य राखण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 

२) प्रापण योजना (आराखडा ): प्रकल्पाअंतगयत करावयाच्या सवय प्रापण/खरेदी उपहृमाना बँकेच्या से्टप 

(STEP) प्रणालीद्वारे पूवय मंजुरी आवश्यक आहे. 

अ) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष िर:  समूह आराखड्याच्या आधारे प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष त्यांचा एकमित 

वामषयक प्रापण आराखडा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला पाठवतील. त्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष से्टप 

(STEP) प्रणालीद्वारे तो दाखल (अपलोमडंग) आमण अद्यावत केल्याचे सुमनमित करेल. बँकेची  सहमती प्राप्त 

करुन घेणे आमण प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षांसमवेत समन्वय या प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाच्या जबाबदारी 

राहतील. 
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आ) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष िर: प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षामार्य त  (पीएमयू) 

राबमवल्या जाणा-या सवय कायाांसाठी प्रापण आराखडा तयार करेल आमण तो बँकेची मंजुरी ममळमवण्यासाठी 

से्टप (STEP) प्रणालीमधे्य दाखल (अपलोड) करेल. 

३) बँकेच्या प्रमाण प्रापण दिऐवजाचा )DPD ( वापर :बँकेच्या प्रमाण प्रापण दिऐवजाचा वापर 

केला जाईल. ही मनमवदा कागदपिे PoCRAच्या अमधकृत संकेतस्थळावर प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे 

उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

४) प्रापण षवियक प्रषशक्षण : प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष त्यांचे प्रापण तज्ञ त्वररत सुमनमित करतील 

आमण प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष त्यांच्या कररता प्रापण मवषयक प्रमशक्षण काययहृमांची मामलका आयोमजत 

करतील ज्याद्वारे प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची आमण गाव पातळीवरील प्रापण सममत्यांची क्षमता 

वृस्तदं्धगत होईल. या प्रकल्पांतगयत प्रापण प्रमहृयेशी संबंमधत सवय कमयचारी व व्यक्तीना प्रमशक्षीत 

करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाच्या (पीआययू) सहमतीने प्रमशक्षण काययहृम ठरवला जाईल. 

५) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आषण प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष िरावरील प्रापण कक्ष: राज्य 

पातळीवरील प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षांना सतत मागयदशयन करेल आमण 

अंमलबजावणी करणा-या युमनट्सचा वेळोवेळी आढावा घेईल आमण दिऐवज देखभाल यासह सवय 

प्रापण मवषयक बाबीचं्या संदभायत मागयदशयन करेल. यामठकाणी प्रमशमक्षत व्यक्ती असेल जी प्रापण 

मवषयक मामहती व्यवस्थापन प्रणाली (MIS) द्वारे मामहतीची देखरेख करतील. 

६) नोदंी (रेकॉडा) ठेवणे: पीएमयू सवय पीआययूना प्रकल्पांतगयत होणाऱ्या प्रापण मवषयक उपहृमांच्या सवय 

नोदंी हृमवार (indexed) व सुरमक्षत पद्धतीने ठेवली जातील आमण बँकेच्या पुनरावलोकनासाठी सहज 

उपलब्ध होतील  अशा पद्धतीने ठेवण्यासाठी  मागयदशयन करेल.   

७) अंतगात लेखापररक्षणाद्वारे प्रापण पश्चात  आढावा  व प्रापण आढावा : 

अ) अंतगयत लेखा पररक्षणाच्या संदभय अटीमधे्य (टीओआर) प्रापण आढावा समामवष्ट् असेल ज्यामधे्य  

समुदायाद्वारे आमथयक वषायत केलेल्या करारापैकी ३ ते ४% करारांचा समावेश असेल . 

आ) राज्य िरावर प्रापण पिात आढावा बँक मकंवा बँकने  नेमलेल्या सल्लागाराद्वारे दरवषी केला 

जाईल. 

८) अनुपालन सुषनषश्चत करणे:  

पीएमयू आमण पीआययू हे  खालील बाबीमंवषयी समुदाय पातळीवर अनुपालन सुमनमित करतीलः  

अ)  समुदाय िरावरील संस्थांमार्य त प्रापण करताना समुदाय कराराच्या कायय पद्धती आमण प्रमहृया 

(community contracting processes and procedures) संबंधी जागमतक बँकेच्या मनयमन 

पुस्तिका जुलै २०१६ (Bank Procurement Regulations for IPF Borrower july  2016) च्या 

मनयमावलीच्या आधारे तयार केलेल्या प्रापण पुस्तिकेतील समुदाय खरेदी प्रकरणात नमूद केलेल्या 

मनयमांच्या अनुषंगाने करावी. 

ब)  गावपातळीवरील मंजूर सूक्ष्म आराखड्यांमधे्य नमूद सवय प्रापण / खरेदी उपहृम, सुलभ  प्रापण 

आराखड्यामधे्य समामवष्ट् केले जाईल आमण समूह िरावरील सूक्ष्म पाणलोट आराखड्यामधे्य 

पररमशष्ट् म्हणून जोडले जातील 

क)  समुदाय पातळीवरील प्रते्यक प्रापण मवषयक बाब / कृती ही दरपिकासाठी मवनंती (RFQ) मयायदे 

पेक्षा म्हणजे 100,000 यूएस डॉलसय (६३.८७ लाख ) पेक्षा जाि नसावी. 

ड )  प्रापण/खरेदी सममतीची स्थापना समुदाय पातळीवर करावी आमण त्याद्वारे मान्य केलेल्या प्रमहृयेचे 

पालन सुमनमित करावे 

ई)  समूह िरावरील अमधकारी हे सुमनमित करतील की समुदाय मान्यताप्राप्त प्रमहृयेनुसार प्रापण होत 

असून आमण सवय प्रापण/खरेदी काये/कृती प्रमामणत करामवत; 
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माषहती प्रकटीकरण धोरण (Disclosure Policy): पीएमयू /पीआययू बँकेच्या मनयमन आमण राज्य 

सरकारच्या धोरणानुसार सावयजमनक प्रकटीकरण (disclosure) धोरण सुमनमित करेल; पारदशयकता सुमनमित 

करण्यासाठी मनवडलेला समुदाय त्यांच्या सूचना र्लकावर (नोमटस बोडय) मकंवा गावातल्या प्रमुख दशयनी मठकाणी 

प्रापण/खरेदी कायाांचा तपशील प्रदमशयत करेल. 

९)  तक्रार षनवारण यंत्रणा: पोकरा प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाद्वारे (वेबसाइट) तहृार मनवारणा कररता सक्षम    

यंिणा स्थामपत केली जाईल. सवय तहृारी नोदंमवण्यात येतील आमण त्यांचे योग्य उपाययोजनांसह त्वररत  

मनराकरण केले जाईल. सवय अंमलबजावणी कक्षा(IA) कडून तहृारीचें मनवारण करण्याची नोदंणी वही तयार 

करण्यात येईल आमण देखरेखीखाली ठेवेल आमण त्यात खालील मामहती असेल. 

तक्रार 

अनुक्रमांक  

प्राप्त षदनांक  तक्रारदाराचे 

नाव  

तक्रारीचे 

संषक्षप्त 

स्वरूप  

एखाद्या व्यक्तीच्या षवरोधात तक्रार 

असल्यास, ती  कोणाषवरूद्ध  

केलेली 

कायावाही  

तक्रारीचे 

समाधान  

शेरा  

        

  

१०) प्रापण ई-एमआयएस (Procurement E-MID): मामहतीचे संकलन (डेटा बेस) करून ते मनयममतपणे 

अद्यावत केले जाईल आमण समनयंिण साठी  अहवाल तयार करेल. प्रकल्पांतगयत मवकमसत करण्यात येत 

असलेली संगणकीकृत व्यवस्थापन मामहती प्रणाली (IT MIS) प्रत्यक्ष वेळेवर आधाररत (ररअल टाइम) प्रते्यक 

िरावरील प्रते्यक खरेदी प्रमहृयेचे सवय टपे्प पूणय होईपयांतच्या नोदंी समामवष्ट् करण्याच्या मवचारामधन आहे. प्रकल्प 

व्यवस्थापन कक्ष (POCRA) अहवालांच्या आधारे कल (trends), मुदे्द (issues), खरेदी काययक्षमता मनदेशक ( 

Procurement performance indicators) इत्यादीचें मवशे्लषण करेल आमण जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा 

समहृय सुधारणात्मक उपाययोजना करतील. 
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प्रकरण ४ 

विू, बांधकामे आषण षबगर सल्ला -सेवा यांचे प्रापण   

 

अंमलबजावणी संस्था (IA) मंजूर मनवड पद्धतीमंधून अशी मनवड पध्दत मनवडेल, जी आवश्यकतांमधे्य सवायत 

चांगली बसते आमण पैशांचे मूल्य (Value for Money) साध्य करण्यास सक्षम करेल. या प्रापण मनयमनाच्या भाग 

VI  व VII मधे्य मवमशष्ट् अशा स्तस्थती आमण पररस्तस्थतीच्या अनुषंगाने वापरावयाच्या मंजूर मनवड पद्धतीचें मवमशष्ट् 

प्रकार आमण बाजार दृष्ट्ीकोन (market approach) पयायय बाजारातील पयाययी पद्धती पुरवल्या आहेत. 

४.१ मंजूर षनवड पद्धती :  

षनवड पद्धती आषण 

व्यवस्था  

बाजार पयााय (Market approach options2 ) 

खुला मयााषदत थेट आंतरराष्ट्र ीय राष्ट्र ीय एक टप्पा 

(षसंगल से्टज) 
 

मनमवदेसाठी मवनंती   -     

दरपिकासाठी मवनंती    -     

थेट मनवड  - -  - -   

षवषशष्ट् प्रकारच्या मंजूर षनवड व्यवस्था३  

संयुक्त राष्ट्र ांच्या (UN 

Agencies) संस्था 

पररचे्छद ६.४७ ते ६.४८ नुसार  

समुदाय-पे्रररत मवकास 

(CDD)  
   -    

शासनाच्या 

मवभागामार्य त 

करावयाची खरेदी 

(Force Account) 

- -  -  -  

 

षनषवदेसाठी षवनंती  (Request For Bid RFB) :  

विू, कामे मकवा मबगर सल्लासेवा यांच्या िरूपामुळे त्यांचा पुरवठा करण्यासाठी मनमवदेसाठी मवनंती ही मनमवदा 

मागमवण्याची सवोत्तम वापरली जाणारी स्पधायत्मक पद्धत आहे कारण या पद्धतीमधे्य खरेदीदार, खरेदीबाबतचा 

आवश्यक तपशील मनमवदेमधे्य देऊ शकतात ज्यास मनमवदादार मनमवदा भरुन प्रमतसाद देतात. या पद्धतीमधे्य 

प्रापण/खरेदी एक टप्प्यामधे्य ई- पोटयलच्या माध्यमातून करण्यात  येते. या पद्धतीमधे्य सामान्यत: पािता मनकष 

(मुल्यमापनाच्या कमीत कमी आवश्यक बाबी ज्या उत्तीणय मकवा अनुत्तीणय िरुपात जोखल्या जातात) वापरले 

जातात. 

 

दरपत्रकासाठी  षवनंती (Request for Quotations RFQ) : 

दरपिकासाठी मवनंती ही स्पधायत्मक खरेदी पद्धत असून जी कमीत कमी ३ पुरवठादारांनी भरलेल्या मकंमतीच्या 

दरपिकाच्या तुलनेवर आधाररत आहे. ही पद्धत मयायमदत प्रमाणात सहज उपलब्ध होणाऱ्या र्डताळावरच्या 

विु (ऑर्-द-शेल्फ गुड्स) मकंवा गैर-सल्ला सेवा, गुणवत्ता मानके मनमित असलेल्या विू, मकवा लहान मूल्याची 

साधी नागरी बांधकाम कामे करण्यासाठी इतर  जटील पद्धतीपेक्षा अमधक काययक्षम आहे. 
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थेट षनवड (Direct Selection DS) : 

 जेंव्हा खरेदी करताना ‚प्रमाणबद्ध ‚ (Proportional) ,‚हेतूसाठी- योग्य‛ (fit-for-purpose),आमण‚ पैशाला  

मकंमत ‚(Value for Money) याबाबीचा मवचार केला जातो.तेव्हा थेट मनवड अवलंब केला जातो.म्हणजेच एकाच 

पुरवठादारास बोलावून त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे. जेव्हा एखाद्या विूचा पुरवठा करण्यासाठी एकच पुरवठादार 

असतो मकवा सदर पुरवठादारास प्राधान्य देण्याबाबत सबळ समथयन असते अशावेळीही पद्धत वापरणे योग्य 

आहे.ज्या वेगवेगळ्या पररस्थीती मधे्य थेट मनवड पद्धत वापरणे योग्य आहे. त्याबाबत कृपया प्रापण मनयमन 

पुस्तिकेच्या पररचे्छद ६.९ भाग  ६ (Procurement Regulations clause 6.9 section VI) चा संदभय घेण्यात 

यावा. 

४.२ बाजार दृष्ट्ीकोन पयााय :  

खुली स्पधाा (Open Competition) : 

खुल्या स्पधायत्मक व्यापारासाठी प्राधान्य हा बँकेचा दृष्ट्ीकोन आहे कारण या पयाययामुळे जागमतक ब ंकेचे 

कजय घेतलेले कजयदार त्यांच्या आवश्यकतेनुसार, संभाव्य सवय पाि मनमवदाकारांना/प्रिाव पाठवणाऱ्यांना, मुदतीत 

आमण पयायप्त जामहरात पाठमवली जाते आमण आवश्यक विू, कामे मकंवा  मबगर सल्ला सेवांसाठी मनमवदा/प्रिाव 

सादर करण्याची समान संधी प्रदान केली जाते. खुली स्पधाय वगळता इतर कोणत्याही पयाययाबाबत कजयदाराने 

योग्य ते समथयन केले पामहजे. असा कोणताही पयायय प्रापण आराखडा म्हणून उले्लस्तखत केला जाईल. 

मयााषदत स्पधाा  (Limited Competition) : 

मयायमदत स्पधायत्मक व्यापाराच्या पयाययामधे्य जामहरातीमशवाय संबंमधतांना त्यांचा प्रिाव देण्यासाठी 

केवळ आमंिण मदले जाते. मनवडीची ही पद्धत अशा पररस्तस्थतीत योग्य असू शकते मजथे केवळ मयायमदत संखे्यत 

संस्था उपलब्ध आहेत मकंवा इतर काही अपवादात्मक कारणे आहेत, जी खुल्या स्पधायत्मक खरेदी पध्दती ऐवजी 

मयायमदत स्पधाय पद्धतीचा अवलंब करण्याचे समथयन करते. 

आंतरराष्ट्र ीय बाजारपेठ  (Approaching the International Market) :  

आंतरराष्ट्र ीय बाजारपेठेकडे (आंतरराष्ट्र ीय स्पधायत्मक प्रापण/खरेदी) जाणे तेंव्हाच योग्य आहे, जेव्हा 

परदेशी कंपन्यांच्या सहभागामुळे स्पधाय वाढेल आमण ज्यायोगे पैशाचे सवोत्तम मूल्य (Value for Money)  आमण 

खरेदीच्या हेतू-उदे्दशाच्या अनुषंगाने योग्य (fit-for-purpose), अशा बाबीचं्या प्राप्तीची खािी ममळेल.  खुल्या 

आंतरराष्ट्र ीय स्पधायत्मक खरेदीसाठी, या प्रापण मनयमनानुसार आंतरराष्ट्र ीय जामहरात आवश्यक असून, हा जमटल, 

उच्च-जोखीम आमण/मकंवा उच्च-मूल्यांच्या करारासाठी पसंतीचा पयायय आहे. आंतरराष्ट्र ीय खुल्या  मनवड 

पद्धतीसंाठी कृपया तक्ता ४ आषण तक्ता ५ मधील प्रापण अमधकतम मूल्य पहावे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 खलुा कोर्तीही संस्र्ा  सहभागी होऊ शकते. 

पसंतीचा दषृ्टीकोन 

मयाणददत जाणहरात न दतेा मयाणददत संख्या असलेल्या कंपनयांना आमंणित करर्े  

अपवादात्मक कारर्े 

र्टे फक्त एकाच संस्र्ेस आमंिर् 

आतंरराष्ट्रीय व्यापक स्पिाण फायदशेीर ठरण्याची शक्यता असल्यास  

राष्ट्रीय व्यापक स्पिाण फायदशेीर ठरण्याची शक्यता नसल्यास  

एक टप्पा गुर्वत्ता आणर् आर्थर्क णनणवदांसाठी  या दोहोंसाठी एक णलफाफा 

अपवादात्मक णस्र्तीत गुर्वत्ता आणर् आर्थर्क णनणवदा स्वतंिपर्े दणे्यासाठी 2 णलफाफे  
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राष्ट्र ीय बाजारपेठेशी  संपका    (Approaching the National Market) : 

प्रापण आराखड्यात मान्य केल्याप्रमाणे, राष्ट्र ीय बाजाराशी संपकय  साधणे योग्य ठरेल जेंव्हा प्रिामवत खरेदीसाठी 

आंतरराष्ट्र ीय/परदेशी स्पधाय आकमषयत होण्याची शक्यता कमी असेल कारण: 

बाजाराची व्यापकता आमण पररस्तस्थती; कराराचे मूल्य; भौगोमलकदृष्ट्या मवखुरलेले उपहृम, दीघय कालावधीत 

पसरलेले मकंवा श्रममक िरुपाचे; मकंवा विू, बांधकामे  मकंवा मबगर सल्ला सेवा आंतरराष्ट्र ीय बाजारपेठेपेक्षा 

कमी भावात स्थामनक पातळीवर उपलब्ध आहेत. 

जर परदेशी संस्था खुल्या राष्ट्र ीय स्पधायत्मक खरेदीमधे्य भाग घेऊ इस्तच्छत असतील तर त्यांना राष्ट्र ीय कंपन्यांना 

लागू असलेल्या अटी व शतींनुसार  परवानगी देण्यात येईल. 

राष्ट्र ीय खरेदी व्यवस्था : 

राष्ट्र ीय स्पधाय पयाययाचा वापर विू, बांधकामे आमण मबगर सल्ला सेवांच्या खरेदीसाठी प्रापण मनयमनाच्या कलम 5 

मधील पररचे्छद 5.3 - 5.5 आमण पुढील तरतुदीनुसार प्रस्थामपत अमधकतम मुल्याच्या आधारे करण्यात येईल : 

अ) केवळ भारत सरकारच्या काययकारी गटासमवेत मान्य केलेल्या (टास्क र्ोसय) (आमण वेळोवेळी सुधाररत 

केलेल्या) आदशय मनमवदा दिएवजांचाच उपयोग मनमवदा मागमवण्यासाठी केला जाईल. 

ब) मोठ्या प्रमाणात अमभसरण/प्रसाररत होणाऱ्या मकमान एका राष्ट्र ीय दैमनक वृत्तपिात (मकंवा व्यापकपणे 

वापरल्या जाणा-या संकेतस्थळावर मकंवा इलेक्टर ॉमनक पोटयलवर ज्याचा राष्ट्र ीय आमण आंतरराष्ट्र ीय 

िरावरून सहज मोर्त वापर करणे शक्य आहे त्यावर आमण त्यासोबतच राष्ट्र ीय िरावर प्रसाररत 

होणा-या दैमनकात प्रमसध्द केलेल्या सदर जामहरातीचं्या संमक्षप्त आवृत्तीसह, या व्यमतररक्त इतर 

मठकाणावरुन जसे वेबसाइट/इलेक्टर ॉमनक पोटयलची मामहती देऊन ज्यावरुन मनमवदा  आमंिणाची  

समविर मामहती डाउनलोड केली जाऊ शकेल) अशा मठकाणांवरुन मनमवदेसाठी आमंिणाची जामहरात, 

मनमवदा सादर करण्याच्या अंमतम मुदतीच्या कमीतकमी 30 मदवस आधी देण्यात यावी.  

क) परदेशी मनमवदाकार, राज्य-मालकीचे उद्योग, लघुउद्योग मकंवा इतर राज्यातील उद्योजकांशी स्पधाय करत 

असताना कोणत्याही मनमवदाकारास, मकंमतीसाठी मकंवा इतर अटी व शतींसाठी मवशेष प्राधान्य मदले 

जाणार नाही. 

ड)  बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या अधीन असलेल्या कराराच्या संदभायत, बँकेच्या पूवय सहमती मशवाय,  मनमवदा 

वैधतेस मुदतवाढ देण्यात येऊ नये (i) जर मुदतवाढीसाठीची पमहली मवनंती चार आठवड्यांपेक्षा जाि 

असेल आमण (ii) कालावधी मकतीही असला तरी त्यानंतरच्या सवय मुदतवाढीसाठी (केवळ अपवादात्मक 

आपत्तीजनक पररस्तस्थती आमण खरेदीदार/मालकाच्या मनयंिणाबाहेरच्या पररस्तस्थतीत बँक त्याचा 

सहमतीसाठी मवचार करेल). 

ई)  बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या अधीन असलेल्या कराराच्या संदभायत बँकेच्या पूवय सहमती मशवाय पुन्हा 

मनमवदा (Rebidding) आमंमित केली जाणार नाही. पूवयमनधायररत रक्कमेची मयायदेच्या (मामजयन) मकंवा 

मकंमतीचं्या पल्ल्याच्या (bracket’) बाहेर बोली नाकारण्याची प्रणाली प्रकल्पात वापरली जाणार नाही. 

र्) Directorate General of Supplies and Disposals (DGS&D) द्वारे केले गेलेले दर करार लेखा 

परीक्षण  आमण र्सवणूकीच्या भ्रष्ट्ाचाराच्या कलमाचा समावेश न केल्यास राष्ट्र ीय स्पधाय प्रमहृयेचा पयायय 

म्हणून िीकारले जाणार नाहीत. खरेदी प्रमहृयेअंतगयत कोणत्याही खरेदीसाठी DGS&D करार व त्याची 

नवीन आवृत्ती िीकायय असेल. 

ग) अगदी कमी मूल्यांमकत केलेल्या प्रमतसाददात्यांसह कोणतीही वाटाघाटी केली जात नाहीत. 
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एक टप्पा -एक षलफाफा (षसंगल से्टज - वन एन्व्हलप)  

जेव्हा प्रापण करावयाच्या बाबीचंी मानके आमण आवश्यकता (गरजा) या संपूणय मनमवदा/प्रिाव सादर करण्यास 

पुरेशा असतात तेव्हा एक टप्पा खरेदी करणे सवायत योग्य आहे. एक टप्पा -एक मलर्ार्ा खरेदी पद्धतीत तांमिक 

आमण आमथयक  मनमवदा  / प्रिाव एकाच  मलर्ार्ा मधे्य सादर  करणे गरजेचे आहे. 

एक टप्पा -दोन षलफाफे (षसंगल से्टज -टू एन्व्हलप)   

योग्य असेल अशा वेळेस, दोन-मलर्ार्ा प्रमहृया एक टप्पा खरेदी प्रमहृयेत वापरली जाऊ शकते. पमहल्या 

मलर्ाफ्यात शैक्षमणक अहताय आमण तांमिक भाग असेल तसेच दुसऱ्या मलर्ाफ्यात आमथयक (मकंमत) भाग असते; 

दोनही मलर्ारे् हे हृमशः  उघडले जाऊन आमण त्यानंतर  मूल्यांकन केले जातात. 

४.3 मंजूर षनवड व्यवस्था : 

संयुक्त राष्ट्र ाची संस्था (U N Agencies)  

 बँकेशी सहमत झाल्यास कजयदार संयुक्त राष्ट्र ाच्या संस्थेची (UN Agencies) थेट  मनवड करु शकतात अशा 

पररस्तस्थतीत जेथे त्यांचे कुशल व्यक्तीचें (तज्ज्ञ ) वेगाने संघटन करणे कठीण असते, मवशेषत: त्वररत मदतीची 

मकंवा क्षमता मयायदा गरज असते.  संयुक्त राष्ट्र ाच्या संस्थेबरोबर करार करताना, कजय घेणारा आमण संयुक्त 

राष्ट्र ाची संस्था यांचे दरम्यान करारासाठी बँकेने सुमनमित (मंजूर) करुन मदलेला कराराचे प्रारुप (form) मकंवा 

पररस्तस्थतीनुरुप मवमशष्ट् टेम्पलेट चा वापर कजयदार करेल. ज्या वेळेस / ज्या पररस्तस्थतीत बँक आमण संयुक्त 

राष्ट्र ाच्या संस्थेदरम्यान साचेबध्द करार (फे्रमवकय  एग्रीमेंट) प्रस्थामपत  केलेला असल्यास, त्याचा लाभ कजय घेणारा, 

संयुक्त राष्ट्र ाच्या संस्थेबरोबर करार करताना घेऊ शकेल.  

समुदाय पे्रररत षवकास :  

प्रकल्पाच्या शाश्वत अंमलबजावणीसाठी मकंवा प्रकल्पाचे काही मवमशष्ट् सामामजक उमद्दष्ट्ये पूणय करण्यासाठी ही 

पद्धत, जागमतक बँकेस मान्य होईल अशी प्रापण व्यवस्था, वैमशष्ट्ये, आमण कराराची बांधणी (प केमजंग) इ. बाबी 

योग्य पद्धतीने अवलंबून ही पद्धत खालील बाबीसंाठी (मनवडक प्रकल्प घटकांतगयत) योग्य असेल मतथे वापरता 

येईल जेंव्हाः  

 स्थामनक समुदाय आमण अशासकीय संस्था यांचा नागरी बांधकामे /प्रकल्पातील कामे व मबगर सल्लासेवा 

देणे यामधे्य सहभाग घेण्यासाठी; 

 स्थामनक पररस्तस्थतीची जाण-मामहती, विू मकवा सामहत्य यांचा वापर वाढवणे; मकंवा  

 मनुष्यबळ आधारीत आमण इतर योग्य तंिज्ञानाचा अवलंब/वापर करणे  
 

अमधक तपशीलासाठी, खरेदी मनयमनातील (Procurement Regulations २०१६) प्रकरण -समुदाय पे्रररत 

मवकास आमण पररमशष्ट् XII मनवड पद्धतीचंा संदभय घ्या.  

शासनाच्या षवभागामाफा त केली जाणारी खरेदी (Force Account): 
 

जागमतक बँकेचे कजय घेणाऱ्या देशाच्या शासनाच्या मवभागामार्य त शासनाचे ितः चे मनुष्यबळ व यंिसामुग्रीचा 

वापर करून कामे उदा. बांधकामे, यंिसामुग्रीची स्थापना व मबगर सल्लागार सेवांचा उपयोग प्रकल्पासाठी करणे 

यास शासनाच्या मवभागामार्य त करावयाची खरेदी (Force Account) असे संबोधले जाते. काही मवमशष्ट् 

पररस्तस्थतीमधे्य खरेदीची हीच पद्धत व्यावहाररक पद्धत असू शकते. सरकारी मालकीचे बांधकाम युमनट जे 

व्यवस्थापन दृष्ट्या, कायदेशीररीत्या मकवा आमथयकदृष्ट्या िायत्त नाही त्यास फ़ोसय अकाउंट मानले जाते. 

खरेदीदार (प्रकल्प ) तृतीय पक्षांसोबत (Third parties) केलेल्या करारामधे्य जी कठोर गुणवत्ता तपासणी करतो 

तीच कठोर गुणवत्ता तपासणी शासनाच्या मवभागामार्य त केलेल्या खरेदीसाठी (सक्तीच्या खात्याच्या वापरासाठी) 

आवश्यक आहे. जागमतक बँकेचे नाहरकत प्रमाणपि घेऊन व योग्य सामाथायनासह शासनाच्या मवभागामार्य त 

खरेदी करता येईल. ज्या पररस्तस्थतीत शासनच्या खात्याकडून  खरेदी करणे समथयनीय आहे  कृपया खरेदी 

मनयमन कलम ६ पररचे्छद ६.५५ पहा . 



नादेकृसंप्र, महाराष्ट्र  

 

30 | P a g e  
 

 

सेवा षवतरण करणारे कंत्राटदार : 

प्रकल्पांमधे्य, मबगर सल्ला सेवा मवतररत करण्यासाठी व्यक्तीशंी (परंतु कमयचारी म्हणून नाही) करार करावा लागु 

शकतो. त्यांची मनवड, कजयदाराच्या मनुष्यबळ कामावर घेण्याच्या काययपद्धतीनुसार केली जाऊ शकते, जी बँकेने 

पूवय आढावा घेऊन ब ंकेस स्तिकायय िरुपाची आहे.  जेव्हा अशा सेवा देणारी व्यक्ती संस्थेद्वारे पुरवावयाची असते, 

तेव्हा संस्था प्रापण मनयमन पुस्तिकेत मदलेल्या सुयोग्य मनवड प्रापण पध्दतीचा आमण काययपद्धतीचा वापर करुन 

संस्थांची मनवड केली जाईल. 

४.४  विू व काये यांची षकंमतीचंा अंदाज घेणे:  

बांधकामे :  

सावयजमनक बांधकाम मवभाग (PWD), महाराष्ट्र  शासन कामांचा मानकासह तपशील आमण त्याचे एकक दर तयार 

करते. या संदभय दरांना दर सूची/शेडू्यल ऑर् रेट (SOR) असे म्हणतात आमण ते मनयममतपणे अद्यावत केले 

जातात. प्रते्यक कामाची अंदाजपिके हे दर सूचीवर (एसओआर) आधाररत असतात. काही कामाच्या विंूचे 

एकक दर जर दर सूची मधे्य (एसओआर) पररभामषत केलेले नसतील अशा पररस्तस्थतीत दर सूमचत समावेश 

नसलेल्या बाबीसंाठी अंदामजत मकंमत बाजारपेठेच्या सवेक्षणाच्या आधारे मनमित केली जाते. (ज्या मधे्य ३ 

दरपिकांच्या आधारे तुलनात्मक दृष्ट्या अमधक योग्य अनुमानानुसार) (triangulation of 3 quotes and 

devise approximate).  

पाि कंिाटदारांकडून मकंमत समजून घेण्यासाठी  मनयोक्ता योग्य खरेदी प्रमहृयेसह पुढे जातो. पूवयमनधायररत 

मूल्यांकन मनकषांच्या आधारे सहभागी झालेल्या  मनमवदा /दरपिकांचे मूल्यांकन केले जाईल. सवायत कमी 

मूल्यांकन केलेल्या मनमवदादारास करार प्रदान केला जाईल. प्रकल्पाच्या माध्यमातून केलेल्या कामाचे  

अंदाजपिक  तयार करण्यासाठी, कृषी मवभाग आमण राज्य सरकारच्या इतर मवभागांकडून मवमवध काययहृम 

आमण योजनांसाठी वापरल्या जाणा-या समान एकक (युमनट) दर लागु राहतील.  

विू: महाराष्ट्र  शासनाच्या कृषी आयुक्तांच्या अमधनि तांमिक सममतीद्वारे अनेक विू व उपकरणांसाठी वापरले 

जाणारे एकक (युमनट) दर मनमित केले जातात. हे दर ज्या आधारे अंदामजत केले जातात त्यामधे्य अ) भारत 

सरकार अनुदानीत प्रकल्पांतगयत मनधायररत युमनट दर ब) महाराष्ट्र  सरकारच्या मवमवध मवभागांकडून गणण्यात येत असलेले 

एकक (युमनट) दर हे होत. तथामप, अंमलबजावणीदरम्यान, अंदाजपिके तयार करताना अद्ययावत एकक (युमनट) 

दर मवचारात घेतले जातील. अंदाजपिके तयार केल्यानंतर, मकंमतीचा शोध घेण्यासाठी खरेदीदार योग्य खरेदी 

प्रमहृयेचा अवलंब करतो. त्याचप्रमाणे सावयजमनक बांधकाम मवभाग, महाराष्ट्र  शासन बांधकामासाठी दर सूची 

अंमतम केली जाते. हे दर आवश्यक अहयता (वैमशष्ट्ये) तसेच बाजारभाव लक्षात घेऊन मनमित केले जातात. के्षिीय 

िरावर कामे करणाऱ् यांकडून ममळणारी मामहतीदेखील मवचारात घेतली जाते. पूवय-पररभामषत मनकषाच्या आधारे 

सादर केलेल्या मनमवदा /दरपिकाचे मूल्यांकन केले जाईल आमण सवायत कमी मूल्यांकन केलेल्या मवश्वासाहय  

मनमवदेस करार प्रदान केला जाईल. 

 ४.५ षनषवदेसाठी षवनंती प्रषक्रयेतील सषविर टपे्प: 

RFB - Single Stage Single Envelope with Post Qualification 

षनषवदेसाठी षवनंती -एक टप्पा एक षलफाफा      ( षसंगल से्टज षसंगल एन्वलप)   

I.   प्रापण आराखड्यानुसार प्रापण प्रमहृयेची सुरूवात करा; 

II.  संमक्षप्त बाजार मूल्यांकन / सवेक्षण / मवभागात उपलब्ध असलेल्या मागील (भूतपूवय) तपशीलाच्या आधारे पाि 

संभाव्य पुरवठादार शोधा;  

III.  वापरकत्यायशी सल्लामसलत करून मानके तयार करा आमण त्या आधारे असे प्रमुख मापदंड मनमित 

तपशील तयार करा ज्या आधारे बाजारातील मवमवध उत्पादक व त्यांच्या उत्पादनांची (माडेल्स) विुमनष्ठ 

तुलना करता येतील; 
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IV.  बँकेने मवमहत केलेल्या प्रमाण प्रापण दिावेजमधे्य (Standard Procurement Document) मनमवदेसाठी 

मवनंती दिावेज तयार करा; 

V.  खरेदीसाठी असलेल्या संधीची जामहरात करा; आवश्यकतेनुसार मनमवदा-पूवय पररसंवाद (pre-bid 

conference) आयोमजत करा; संभाव्य प्रदात्यांच्या शंकांचे मनरसन करा; 

 VI.  दर पिके उघडणे; मनमवदा उघडण्याच्या प्रमहृयेचे इमतवृत्त तयार करा; 

 VII.  दरपिक/मनमवदा मुल्यांकन अहवाल तयार करणे आमण कंिाट प्रदान करण्याची मशर्ारस करणे; 

दरपिक/मनमवदा मुल्यांकन अहवालसाठी बँकेने सुचमवलेले दरपिक/मनमवदा मुल्यांकन अहवाल  प्रारुप; 

VIII.  जर िब्धता कालावधी (Standstill period) लागू होत असेल तर कृपया मवमहत प्रमहृयेचे अनुसरण करा; 

IX.  करार प्रदान करा ; मनमवदा  दिऐवजात नमूद केल्यानुसार performance security घेणे ; 

x.  कराराचे व्यवस्थापन, िीकार आमण देयकांची अदायगी करा. 

पायरी (से्टप) १ : षनषवदेसाठी षवनंती कररता दिऐवज तयार करणे 

 विू /बांधकामे/मबगर सल्ला सेवांकररता, मनमवदा मवनंती दिऐवज तयार करण्यासाठी संभाव्य 

प्रदात्यांकररता आवश्यक असलेली सवय मामहती मनमवदा मवनंती दिऐवजात मदली जाईल; 

 मनमवदा  दिऐवजात  देण्यात आलेल्या प्रमाण मनमवदा आमण कराराच्या अटी  सुस्पष्ट् असाव्या. 

 मनमवदा  दिऐवजात  काही अमनवायय बाबी  समामवष्ट् आहे- मनमवदेसाठी साठी आमंिण (IFBs), 

मनमवदाकाराना सूचना (ITBs), मबलासह कराराचा डेटा / प्रमाण सूची (BOQ), सामान्य अटी व शती, 

करार प्रदान करण्यासाठी मनकष, करार अमधसूचना, standstill कालावधी (लागू असल्यास) कराराची 

अंमलबजावणी, पािता मनयंिण, देय अटी, कर आमण कतयवे्य, पूणयता प्रमाणपि, हमी /  नुकसान भरपाई 

(Defect Liability), रेखांकने, मववाद मनराकरण, लवाद, र्ोसय मेजर  इ. 

 गरजांचे वेळापिक (Schedule of Requirements) /बाबमनहाय देयक (Bill of quantities) (BOQ) 

हे बाबमनहाय संख्यात्मक वणयनासह टप्प्याटप्प्याने पुरवावयाच्या विू आमण सेवा /मबगर सल्ला सेवा 

मवतररत करणे मकंवा बांधकाम करणे यांचे वणयन दशयवेल.  

 मनमवदा दिावेजामधे्य हे स्पष्ट् केलेले असले पामहजे मक मनमवदा मकंमती या मनमित िरुपाच्या असतील 

मकंवा विू / कामांच्या मकंमतीतील मुख्य घटकांमधील कोणत्याही बदलाच्या अनुषंगाने त्याचा पडसाद 

मकंमतीच्या समायोजनामधे्य केला जाईल. 

पायरी (से्टप) २ :  जाषहरात 

 स्पधायत्मक मनमवदा प्रमहृयेमधे्य मनमवदा सादर करण्याच्या संधीबाबत वेळेत सूचना जारी करणे  

आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात प्रसाररत होणाऱ्या दैमनक वृत्तपिात, मकमान एका राष्ट्र ीय दैमनक इंग्रजी 

वृत्तपिात तसेच एका प्रादेमशक दैमनकात स्थामनक भाषेत मनमवदा सादर करण्यासाठी आमंिण प्रकामशत 

केली जातील. व्यापक प्रसारणासाठी अमधकृत वेबसाइटवर प्रदमशयत करावे; 

 तपशीलवार जामहरात अमधकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन मदली पामहजे आमण प्रसारणासाठी 

होणारा प्रापण खचय कमी करण्यासाठी वतयमानपिामधे्य संमक्षप्त जामहरात द्यावी. 

 मनमवदा सादर करण्यासाठी देण्यात येणारा मकमान कालावधी मनमवदा कागदपिांच्या मवहृीच्या 

तारखेपासून 30 मदवसांपेक्षा कमी नसावा. 

 मनमवदा दिावेजाच्या मवहृीसाठीची आमण मनमवदा दाखल करुन घेण्याची अंमतम तारीख व वेळ 

अमधसूचना / जामहरातीमधे्य स्पष्ट्पणे दशयमवण्यात यावी.  
 

पायरी (से्टप) ३ :  षनषवदा दिऐवज जारी करणे  

 मनमवदेसाठी आमंिणाची अमधसूचना वृत्तपिांमधे्य प्रमसद्ध झाल्यानंतरच मनमवदा दिावेजाची मवहृी सुरू 

झाली पामहजे.  

 आवश्यक मनमवदा शुल्क  ,जर काही असल्यास ,ते भरुन मनमवदा दिावेज घेऊ इस्तच्छणा-या सवाांना ,

त्यांच्या नोदंणीच्या सद्यस्तस्थती मवचारात  न घेता मनमवदा दिावेज उपलब्ध करुन द्यावेत आमण त्यांना 
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मनमवदा सादर करण्यास परवानगी मदली जावी. तथामप, अशी मवनंती लेखी िरुपात आमण मनमवदेसाठी 

मवनंतीच्या(RFB)  आवश्यक शुल्क भरल्याच्या तपशीलासह करण्यात यावी. मनमवदा दिावेजाची मवहृी 

ही मनमवदेसाठी मवनंतीकररता प्राप्त मनमवदा उघडण्याच्या एक मदवस आधीपयांत केली जाईल.  

 मनमवदा दिावेज मवमवध मठकाणावरुन मवहृीकररता उपलब्ध करुन मदली जाऊ शकतात तथामप मनमवदा 

/ मनमवदेसाठी मवनंतीकररता सादर केलेल्या मनमवदा एकाच मठकाणी स्तिकृत केल्या जातील जेणेकरुन 

मनयोमजत तारखेपेक्षा मनमवदा उशीरा/मवलंबाने सादर करणे असे प्रश्न/स्तस्थती उद्भवणार नाही. 

 मनमवदा दिावेज अमधकृत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेण्याची सोय उपलब्ध करुन मदली जाऊ 

शकते. तथामप, असे डाऊनलोड केलेले मनमवदा दिावेज आवश्यक मवमत्तय संस्थेच्या (ब ंक) 

धनाकषायच्या िरुपात मनमवदा शुल्कासह सादर केले जाऊ शकतात अन्यथा ते तात्काळ अपाि 

समजल्या जातील.   

पायरी (से्टप) ४:  षनषवदा उघडणे  

 मनमवदा मवनंती (RFB) उघडण्याच्या वेळ, तारीख आमण मठकाणांचा उले्लख मनमवदा मवनंती आमण मनमवदा  

दिावेजामधे्य  असेल.  

 सामान्यत: मनमवदा सादर करण्यासाठी मनमित केलेल्या वेळेच्या अंमतम मुदतीनंतर त्याच मदवशी  

तात्काळ मनमवदा उघडल्या पामहजेत.  

 मनमवदेसाठी मवनंती (RFB) या सावयजमनक मठकाणी उघडल्या जातील. मनमवदा उघडण्याच्या वेळी 

मनमवदाकार मकंवा त्यांचे प्रमतमनधी यांना हजर राहण्याची परवानगी असेल. 

 प्राप्त झालेल्या सवय मनमवदा (RFB) उघडल्या पामहजेत. उशीरा प्राप्त झालेल्या मनमवदेसाठी मवनंती (RFB) 

व्यमतररक्त कोणतीही मनमवदा, मनमवदा उघडण्याच्या वेळी नाकारली जाऊ नये. उशीरा प्राप्त झालेली 

मनमवदेसाठी मवनंती (RFB) ती न उघडता मनमवदाकाराना परत देण्यात येतील.  

 मनमवदादाराचे नाव आमण प्रते्यक मनमवदेत नमूद केलेली (बोलीची) एकूण रक्कम, लागू कर (जीएसटी), 

मवतरण अटी, मवतरण कालावधी, मवशेष अटी आमण सूट जर असल्यास, यासारख्या महत्वाच्या अटी,ं 

मनमवदा उघडतानाच्या वेळी वाचले जाईल. मनमवदा मागे घेण्याच्या सूचना आमण मनमवदा मवनंती 

दिावेजातील दुरुस्त्या प्रथम वाचल्या जातील त्यानंतर मनमवदाकाराचे मनमवदा मवनंती दिावेज वाचले 

जातील. 

 मनमवदा  उघडण्याच्या इमतवृत्त  मनमवदा उघडणाऱ्या अमधकाऱ्यांनी तयार केली पामहजे आमण  त्यावर 

मनमवदाकारांसह उपस्तस्थत असलेल्या सवय सदस्यांची सही असावी . 

 देऊ केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या सवलतीचा उले्लख मबड उघडण्याच्या कागदपिात स्पष्ट्पणे नमूद 

करावा लागेल. 

से्टप ५  षबड मूल्यांकन आषण तुलना 

 मनमवदांच्या मूल्यांकनामधे्य आमण कंिाटांच्या पुरस्कारासाठी वापरण्यात येणारे मनकष सवय 

मनमवदाकारांना कळवण्यात येतील  आमण मनमानी पद्धतीने लागू होणार नाहीत . 

 मबड मूल्यांकनाचे उद्दीष्ट् हे योग्य प्रमतसादासह सवायत कमी मूल्यांकन केलेल्या मकंमतीसह मनमवदा  

मनमित करणे आहे, परंतु  असे गरजेचे नाही  की ज्याने सवायत कमी मकंमत  सादर  केलेली आहे , 

ज्यास पुरस्कारासाठी मशर्ारस केली जावी.  

 मनमवदा उघडताना मनमवदेवरील वाचलेली मनमवदा  / आरएर्बी मकंमत मूल्यमापनाच्या वेळी 

कोणत्याही अंकगमणत िुटी सुधारणेसह  मनमवदादार/ कंिाटदाराच्या एकमताने  मूल्यांकनाच्या 

उदेशाने समायोमजत केली जाईल. मजथे आकडेवारी आमण अक्षरी दरामधे्य र्रक आहे तेथे अक्षरी 

दर ग्राय (चालू) राहतील. पररमाणानुसार युमनट रेट गुणाकार करण्याच्या पररणामी युमनट आमण 

लाइन आयटममधे्य तर्ावत आढळल्यास, युमनट रेट कायम राहील. 
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 मनमवदाकाराकडून मदलेली सशतय सूट मूल्यमापनासाठी घेतली जाणार नाही. हे माि हृॉस-

मडस्काउंटवर लागू होत नाही. 

 खरेदीदाराने मनमवदा मवनंतीचे  मूल्यमापन आमण त्यांची तुलना करण्याच्या संदभायत एक समविर 

अहवाल तयार केला पामहजे ज्यावर कराराच्या पुरस्कारासाठी कोणत्या मवमशष्ठ कारणािव 

मशर्ारस आधाररत आहे हे ठरमवणे. 

 जर स्तस्थर कालावधी (Standstill period )लागू असेल  तर पुरस्काराच्या अमधसूचना  प्रसारीत  

करा आमण खरेदी मनयमन जुलै २०१६  नुसार मवमहत प्रमहृयेचे अनुसरण करा. 

से्टप ६   करार पुरस्कारीत करणे  

 अंमलबजावणी करणारी संस्था या कालावधीत ज्या  ठेकेदाराची आवश्यक तांमिक क्षमता आमण 

आमथयक संसाधने आहेत आमण ज्यांची मनमवदा मह  मनमवदा मवनंतीच्या  कागदपिांना सवायत 

र्ायदेशीर आहे आमण सवायत कमी मूल्यमापन मकंमत आहे अशा सवय बाबी ं असणाऱ्या 

मनवीदादारांना करार देईल. जर खरेदीदारास इस्तच्छत असल्यास  ितः स संतुष्ट् करण्यासाठी कंिाट 

देण्याचे प्रिामवत आहे अशा उत्पादकाच्या आवारात३-४   अमधकाऱ् यांचे एक पथक मनयुक्त करा, 

की उत्पादकाकडे आवश्यक प्रमाणात उत्पादन करण्याची क्षमता आमण आवश्यक मानकांची 

पूतयता करण्यासाठी आवश्यक गुणवत्ता चाचणी आमण हमी सुमवधा उपलब्ध आहेत. या 

अमधकाऱ्याच्या पथकाच्या अहवालावर आधाररत  ,खरेदीदार सवायत कमी मकंवा वाजवी मकंमत 

आकारणाऱ्या यशिी नम मवदादारास योग्य प्रामधकरणाच्या मंजुरीनंतर ठेका देण्याचा मनणयय घेऊ 

शकेल 

 एकल मनमवदा देखील पुरस्कारासाठी मवचारात घ्याव्यात, जर हे मनमित केले गेले की प्रमसद्धी पुरेशी 

केली   होती , तर मनमवदा  तपशील  /अटी मनबांमधत मकंवा अस्पष्ट् नव्हत्या आमण अंदामजत 

मकंमतीच्या तुलनेत मबड मकंमती वाजवी आलेल्या आ हे. 

 

या टप्प्ांचे  वणान फ्लोचाटाच्या रूपात केले गेले आहे 
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४.६  षनषवदा षवनंती ठळक अटी आषण शती 

तरतुदी खरेदी षनयमन जुलै २०१६ 

गंभीरपणे असंतुमलत मकंवा Front loaded मनमवदा / प्रिाव(Seriously 

Unbalanced or Front-loaded Bids/Proposals ) 

पररचे्छद ५.६४  

Abnormally Low मनमवदा / प्रिाव पररचे्छद ५.६५  to ५.६७  

सवायमधक र्ायदेशीर मनमवदा / प्रिाव 

(Most Advantageous Bid/Proposal)  

पररचे्छद ५.६८  

 

मनमवदा / प्रिाव नाकारणे  

(Rejection of Bids/Proposals)  

पररचे्छद ५.५८  ते ५.६१  

 

 करार पुरस्कार देण्याची हेतूची अमधसूचना 

(Notification of the Intention to Award )  

पररचे्छद ५.७२ ते ५.७४  

 

  स्तस्थर कालावधी( Standstill Period)  पररचे्छद ५.७८ ते ५.८०  

 

Debriefing 

 

पररचे्छद ५.८१ ते ५.८७  

 

 स्थीर कालावधी आमण करार पुरस्कारचे मनष्कषय (Conclusion of the 

Standstill Period and Contract Award ) 

पररचे्छद ५.८८ ते ५.९२  

 

करार पुरस्कार सूचना पररचे्छद ५.९३  ते ५.९५   

 

  

गंभीरपणे असंतुलीत षनषवदा (Seriously Unbalanced Bids):  

जर कामांसाठी सवायत कमी मूल्यांकन केलेली मनमवदा गंभीर असंतुलीत (Seriously Unbalanced Bids) असेल 

तर मनमवदादार प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाला कामाची व्याप्ती, प्रिामवत 

काययपद्धती आमण वेळापिक यांच्या मकंमतीचं्या सुसंगततेचे प्रदशयन करण्यासाठी तपशीलवार मवशे्लषणासह 

लेखी स्पष्ट्ीकरण देण्याची आवश्यकता असू शकते. मकंमतीचे  समविर मवशे्लषण केल्यावर (कराराच्या पूवय 

आढाव्याच्या अधीन असलेल्या, बँकेच्या ना-हरकतसह ), कजयदारास योग्य  वाटेल  तेवढे असू शकतेः  

I.  मनमवदा  िीकारा; 

II. मनमवदादाराच्या खचायतून  performance security ची  एकूण रक्कम, कराराच्या मकंमतीच्या वीस टके्क 

(20%) पेक्षा जाि  होणार नाही इथपयांत  वाढमवणे आवश्यक आहे; मकंवा 

III. मनमवदा  नाकारणे. 

 

षवलक्षषणयररत्ा कमी रक्कमेची षनषवदा (Abnormally Low Bids) 

मवलक्षमणयररत्या कमी रक्कमेची मनमवदा (Abnormally Low Bids) ही अशी  मनमवदा आहे ज्यामधे्य मनमवदा  

मकंमत, मनमवदेच्या इतर घटकांसह एकमितपणे इतकी कमी मदसून येते की ते प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला  / 

प्रकल्प अंमलबजावणी  कक्षाला मनमवदादाराच्या देऊ (ऑर्र) केलेल्या मकंमतीचे करार करण्याची क्षमते बाबत 

साशंकता मनमायण होते. जेथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला  / प्रकल्प अंमलबजावणी  कक्षाला  संभाव्य मनमवदा 

मवलक्षमणयररत्या कमी रक्कमेची (Abnormally Low Bid) आहे असे मनदशयनास येते, तेव्हा मनमवदादाराकडून 

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाला करार, व्याप्ती, प्रिामवत काययपद्धती, वेळापिक, 

वाटप या मवषयाशी संबंमधत त्याच्या मबड मकंमतीचे तपशीलवार मूल्य मवशे्लषणांसह  लेखी स्पष्ट्ीकरण घेण्याची  

आवश्यकता असू शकते. जोखीम आमण जबाबदऱ्या आमण मनमवदा मवनंती  दिऐवजासाठी इतर कोणत्याही 

आवश्यकतांसाठी. 
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मकंमतीच्या मवशे्लषणाचे मूल्यमापन केल्यावर प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष मनधायररत 

करतात की ऑर्र मदलेल्या मकंमतीत करार करण्यासाठी मनमवदादार  आपली क्षमता दशयमवण्यास अपयशी 

ठरला असेल तर प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष मनमवदा  नाकारतील. 

सवााषधक लाभदायक षनषवदा :  

PMU/PIU/IP संबंमधत मनवड पद्धतीनुसार, सवायत र्ायदेशीर मनमवदा सादर करणाऱ्या मनमवदादाराला   करार 

देण्यात येईल. जेव्हा प्रमामणत  मनकष (rated criteria )वापरले जातात, तेव्हा सवायत र्ायदेशीर मनमवदा  ही 

मनमवदादाराची मनमवदा असते जी पाितेच्या मनकषाची पूतयता करते आमण ज्याची मनमवदा  मह मनमवदा मवनंती 

दिऐवज आमण  पािता मनकषात सवोच्च हृमवारीची मनमवदा असेल त्यास प्रमतसाद  देण्याचे मनमित केले जाते. 

जेव्हा प्रमामणत  मनकष (rated criteria )वापरले जात नाहीत, तेव्हा सवायत र्ायदेशीर मनमवदा  ही मनमवदादाराची 

मनमवदा असते जी पाितेच्या मनकषाची पूतयता करते आमण ज्याची मनमवदा  मह मनमवदा मवनंती दिऐवज आमण 

सवायत  कमी मूल्यांमकत खचय सादर केला आहे त्यास प्रमतसाद  देण्याचे मनमित केले जाते. 

जर सवायत कमी मुल्यांकन करणारे  मनमवदाकार पाितेच्या मनकषाची पूतयता करत नसेल तर, त्यांची मनमवदा  

नाकारली जावी आमण पुढील सवायत कमी मूल्यांकन केलेल्या मनमवदाकारासाठीही असाच मनिय केला गेला 

पामहजे आमण सवायत र्ायदेशीर मनमवदा  मनवडण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रमहृया सुरू ठेवली पामहजे. 

पुरस्कार करण्याच्या हेतूची अषधसूचना: 

कराराच्या (मकंवा FA  च्या बाबतीत, FA चा मनष्कषय काढण्याचा मनणयय ) मनणययानंतर प्रकल्प व्यावस्थापन कक्ष 

/प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष  त्वररत व त्याच  वेळी उपलब्ध जलद मागाांनी प्रदान करेल आमण पुढील 

कागदपिांच्या मवनंतीसाठी नमूद केल्याप्रमाणे, यशिी मनमवदाकारांना करार  देण्याच्या प्रकल्प व्यावस्थापन 

कक्षाकडून  हेतूची लेखी अमधसूचना (Notice of Intention to Award), (मकंवा FA  बाबतीत FA चा मनष्कषय 

काढण्याच्या हेतूची अमधसूचना) पाठवेल. अशी सूचना मनमवदा करणाऱ्या या प्रते्यक मनमवदारास पाठमवली जाईल 

(जोपयांत मनमवदादारस प्रमहृयेच्या अंतररम टप्प्यावर प्रमहृयेमधून वगळण्याची सूचना प्राप्त झाली नसेल). जे करार 

बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या आधीन आहेत त्यास मूल्यमापन अहवालास बँककेकडून ना हरकत प्राप्त झाल्यानातर 

पुरस्कार करण्याची अमधसूचना पाठमवली जाईल. FA बाबतीत लेखी पुरस्कार करण्याची अमधसूचना मनमवदारास 

मूल्यमापन अहवालास  बँकेकडून ना हरकत प्राप्त झाल्यानातर  पुरस्कार करण्याची अमधसूचना पाठमवली 

जाईल.  

पुरस्कार प्राप्त करण्याच्या हेतूची  अमभसुचना पीएमयू / पीआययू कडून  प्रते्यक प्राप्तकत्यायस, मनवड पद्धतीस 

लागू असणारी  मामहती  आमण  मनमवदा  मवनंती कागदपिांच्या संबंमधत नमूद केल्याप्रमाणे खालील मामहती प्रदान 

करेल: 

 यशिीररत्या मनमवदा सादर  करणाऱ् या बोलीदाबाचे नाव व पत्ता; 

 कराराची मकंमत, मकंवा मजथे यशिी मनमवदा  रेट केलेल्या मनकषाच्या आधारावर मनधायररत केली 

गेली (मजथे मकंमत आमण तांमिक घटकांचे मूल्यांकन केले गेले आहे), कराराची मकंमत आमण 

यशिी मनमवदाचे  एकूण गुणांकन  

 मनमवदा सादर  केलेल्या सवय मनमवदादराची नावे आमण त्यांची मनमवदा  मकंमती वाचल्याप्रमाणे आमण 

मूल्यांकन केल्यानुसार 

 प्राप्तकत्यायची मनमवदा  का अयशिी झाली  होती यामागील कारणाचे मवधान जोपयांत मकंमतीची 

मामहती तयार नाही तोपयांत  उघड  करू नये . 

 PMU पीएमयू / पीआययू इतर कोणत्याही मनमवदादाराची  गोपनीय मकंवा मालकी मामहती देणार 

नाहीत जसे की : cost breakdown, व्यापार धोरणे , उत्पादन प्रमहृया आमण तंिे मकंवा इतर 

गोपनीय व्यवसाय मकंवा  

 आमथयक मामहती इत्यादी  
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 मनमवदा मवनंती दिऐवज मधे्य स्तस्थर कालावधी(Standstill Period )दरम्यान डीब्रीमरं्गसाठी  

मवनंती कशी करावी आमण / मकंवा तहृार कशी द्यावी यासंबंधी सूचना नमूद केलेल्या आहेत. 

 संपुष्ट्ात येणाऱ् या स्तस्थर कालावधीची तारीख(The date the Standstill Period is due to end.) 

िब्ध राहण्याचा कालावधी (Stand Still Period) : 

मनमवदाकारांना पुरस्कारासंदभायतील पुरस्कार करण्याच्या हेतूची अमधसूचनेची  तपासणी करण्यासाठी आमण 

तहृार देणे योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापण कक्ष /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षच्या 

अमधसूचनेचे प्रसारण झाल्यानंतर मकमान 10 व्यवसाय मदवसांचा िब्ध राहण्याचा कालावधी (Standstill 

Period) लागू होईल. प्रसारण तारखेनंतर दहा (10) व्यवसाय मदवस िब्ध राहण्याचा कालावधी (Standstill 

Period) असेल. िब्ध राहण्याचा कालावधीच्या आधी मकंवा दरम्यान करारास मान्यता मदली जाणार नाही. खुल्या 

स्पधायत्मक प्रमहृयेत र्क्त एक मनमवदा प्राप्त झाली असल्यास मकंवा बोलीदाराची थेट मनवड केली गेली असेल 

मकंवा कॉल-ऑर् प्रमहृयेअंतगयत मकंवा बँकेने मान्यता मदलेल्या आपत्कालीन पररस्तस्थतीत  FA ने आमंमित केले 

असेल तर स्तस्थर कालावधीसाठी आवश्यकता राहणार नाही.  

खुलासा जाणून घेण्याची संधी (Debriefing): 

मनमवदादारास पुरस्कार देण्याच्या उदे्दशाने सूचना ममळाल्यानंतर, असर्ल मनमवदादारास खुलासा जाणून घेण्याची 

संधी (डीब्रीमरं्ग) साठी लेखी मवनंती करण्यास ३ कामकाजाच्या  मदवसांची मुदत मदली जाते. जेथे अयशिी 

मनमवदाकारांकडून खुलासा जाणून घेण्याची संधीसाठी (डीब्रीमरं्ग) लेखी मवनंती प्राप्त केली जाते तेव्हा पीएमयू / 

पीआययूकडून ५  कामकाज  मदवसात ती प्रदान करणे आवश्यक असते. अशी खुलासा जाणून घेण्याची संधी 

(मडब्रीमरं्ग) प्रदान केल्यानंतर आमण सवय मनमवदाकारांना कळवल्यानंतर िब्ध राहण्याचा कालावधीची (stand 

still period) मुदत 5 व्यवसाय मदवसांपयांत आपोआप वाढमवली जाईल. बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या अधीन 

असलेल्या करारासाठी, मविाररत िब्ध राहण्याचा (सँ्टड स्टील) कालावधीची मामहती देखील बँकेत पाठमवली 

जाईल. 

िब्ध राहण्याचा कालावधी (stand still period) मधे्य वाढ न करता मनधायररत ३ व्यवसाय मदवसांनंतर 

मडब्रीमरं्गची मवनंती प्राप्त झाली असेल तर व्यवहाररकपणे शक्य मततक्या लवकर मडब्रीमरं्ग प्रदान करावी  

(कराराच्या पुरस्काराच्या सूचनेच्या प्रकाशनापासून 15 मदवसांच्या आत). अयशिी मनमवदाकारास मडब्रीमरं्ग 

लेखी मकंवा तोडंी केली जाऊ शकते आमण कमीतकमी डीब्रीमरं्ग पुरस्काराच्या उदे्दशाने अमधसूचनेमधील 

मामहतीमधील मामहती आमण अयशिी बोलीदाराच्या संबंमधत प्रश्नांवरील प्रमतसादांची  (Response) तथामप, 

डीब्रीमरं्गमधे्य दुसऱ् या मनमवदाकारांच्या मनमवदेसह मकंवा इतर मनमवदाकत्याांची गोपनीय मकंवा व्यावसामयकररत्या 

संवेदनशील असलेल्या मामहतीशी  तुलना केली जाऊ शकत नाही. 

प्रते्यक डीब्रीमरं्गचा लेखी सारांश अमधकृत खरेदी नोदंीमधे्य समामवष्ट् केला जाईल आमण  बँकेच्या पूवय 

आढाव्याच्या बाबतीत  बँकेत जमा केला जाईल. मनमवदाकार बैठकीला ि:खचायने हजर राहील . 

 

िब्ध राहण्याचा कालावधी (सँ्टड स्टील पीररयड) आषण कॉन्ट्र ॅक्ट अवॉडासाठी  षनष्किा: 

िब्ध राहण्याचा (सँ्टडस्तस्टल पीररयड) कालावधीच्या शेवटी, पीएमयू / पीआययूला असर्ल मनमवदादाराकडून 

कोणतीही तहृार न ममळाल्यास, ज्यास पूवी करार पुरस्कार देण्याच्या हेतूने अमधसूचनेद्वारे सूमचत केले गेले 

होते,त्यांस  पीएमयू / पीआययू करार करण्याच्या मनणययाच्या अनुषंगाने कराराची पूतयता करतील. 

बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या अधीन असलेल्या करारासाठी जेव्हा पीएमयू / पीआययूकडून सँ्टडस्तस्टल कालावधीत 

कोणतीही तहृार प्राप्त केली जात नाहीत तेव्हा पीएमयू / पीआययू यापूवी बँकेचा ना-हरकत प्राप्त झालेल्या 

पुरस्कारांच्या मशर्ारशीनुसार कराराचा पुरस्कार करण्यास पुढे जातील. पीएमयू / पीआययू अशा पुरस्कारा 

संदभायत तीन (3) व्यवसाय मदवसांच्या आत बँकेला सूमचत करतील. 

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष / प्रकल्प अंमलबजावणी कें द्र (पीएमयू / पीआययू ) यशिी मनमवदादारास पुरस्काराची 

अमधसूचना पाठमवतात मकंवा सक्तीच्या व्यवहाराच्या (Force Account)बाबतीत, करारासाठी मनमवदेच्या 
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(मबड्सच्या) कागदपिांच्या मवनंतीनुसार मनमदयष्ट् केलेल्या इतर कागदपिांसह मनवडलेल्या मनमवदादाराकडे 

सक्तीच्या व्यवहाराच्या (Force Account) मनष्कषायसह अमधसूचना पाठमवतात. 

सँ्टडसे्टल कालावधीत जर पीएमयू / पीआययूला एखाद्या अयशिी मबडरची तहृार प्राप्त झाली तर पीएमयू / 

पीआययू कंरार  पुरस्कारासाठी (मकंवा एर्एचा मनष्कषय) पुढे जाऊ शकत नाहीत, जोपयांत तहृारीची दखल 

घेतली जात नाही. बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या  अधीन असलेल्या करारासाठी, पीएमयू / पीआययू तहृारीचे 

समाधानकारक मनराकरण केल्याची ब ंकेची खािी न घेता कंिाट पुरस्काराने पुढे जाऊ शकत नाहीत. 

करार पुरस्कार सूचना : 

सवय करारासाठी, बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या  मकंवा पिात  आढाव्याच्या अधीन असो पीएमयू / पीआययू करार  

पुरस्कार (कॉन्ट्र  क्ट अ  वॉडय नोमटस) च्या जाहीर नोटीस पीएमयू / पीआययू कडून यशिी मनमवदादारास  

कराराच्या अमधसूचनेच्या 10 (दहा) मदवसांच्या आत प्रकामशत करतील.   

करार पुरस्कार सूचनेमधे्य  प्रते्यक मनवड पद्धतीसाठी संबंमधत आमण लागू असलेल्या मकमान मामहतीचा समावेश 

असेल: 

 खरेदी करणाऱ्या प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाचे /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचे नाव आमण पत्ता  

 प्रदान होणाऱ्या  कराराचे नाव आमण संदभय हृमांक, आमण वापरलेली मनवड पद्धत; 

 मनमवदा सादर केलेल्या सवय मनमवदादारांची  नावे आमण मनमवदा उघडण्याच्या वेळी वाचलेल्या आमण 

मूल्यांकन केल्यानुसार त्यांची मनमवदा  मकंमत 

 अशा सवय मनमवदादारांची  नावे ज्यांची मनमवदा अनुत्पादक म्हणून नाकारली गेली मकंवा पाितेच्या 

मनकषांची पूतयता केली गेली नाही, मकंवा त्यांचे मूल्यमापन केले गेले नाही; आमण त्या कारणािव; आमण 

 यशिी मनमवदादाराचे  नाव, कराराची अंमतम मकंमत, कराराचा कालावधी आमण त्याच्या व्याप्तीचा 

सारांश. 

FA च्या बाबतीत, प्रकाशनाची आवश्यकता केवळ एर्एच्या मनष्कषायवर  लागू होते आमण एर्ए अंतगयत कॉल-

ऑर् कराराच्या पुरस्कारासाठी नाही. करार  पुरस्काराची सूचना पीएमयू / पीआययू वेबसाइटवर सुलुभ ररत्या 

उपलब्ध करून देण्यात येईल. आंतरराष्ट्र ीय स्पधायत्मक खरेदीच्या बाबतीत करार पुरस्कार सूचना UNDBपोटयल 

मधे्य ऑनलाईनही प्रकामशत केली जाईल. बँकेच्या पूवय आढाव्याच्या अधीन असलेल्या करारासाठी, पीएमयू / 

पीआययू कडून सही केलेल्या कराराची अनुरूप प्रत ममळाल्यानंतर बँक त्याच्या बाय वेबसाइटवर प्रकाशनाची 

व्यवस्था करेल. 

Disclosure: जेव्हा प्रकटीकरण आवश्यकता असेल तेव्हा खरेदीच्या मवमवध टप्प्यावर त्याबाबत स्पष्ट्ीकारण  

केले गेले आहे, एकंदरीत प्रकटीकरण खालीलप्रमाणे आहेतः  

अ) वेबसाइटवर पुढील कागदपिे जाहीर केली जातीलः   

 खरेदी योजना आमण अद्यावत मामहती ; 

 सवय राष्ट्र ीय स्पधायत्मक खरेदी मनमवदा (NCB) करारासाठी विंूआमण कामे यांच्या मनमवदेसाठी 

आमंिण 

 सल्लासेवा मनवड  /भाड्याने  घेण्यासाठी  अमभव्यक्ती िारस्य मवनंती(REOI)  

 राष्ट्र ीय स्पधायत्मक खरेदी मनमवदा (NCB) प्रमहृयेनुसार खरेदी केलेल्या विू आमण कामांसाठी करार 

पुरस्कार; 

 सवय सल्लासेवा कररता करार पुरस्कार ; आमण  

 िैमामसक आधारावर DS मकंवा SSS खालील कराराची यादी 

  ब) खालील  तपशील बँकेच्या बाय वेबसाइटवर प्रकामशत करण्यासाठी बँकेत पाठमवला जाईल: 

अ) आंतरराष्ट्र ीय स्पधायत्मक मनमवदा )ICB (प्रमहृयेचा वापर करुन विंूच्या खरेदीसाठी व कामांसाठी          

                            मनमवदाआमंिण;          

आ) सल्लासेवा मनवड करण्यासाठी  अमभव्यक्ती िारस्य मवनंती(REOI)  
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इ) प्रकल्पांतगयत खरेदी करणाऱ्या सवय विू व कामांसाठी कराराच्या पुरस्काराचे तपशील. 

ई) िैमामसक आधारावर एसएसएस मकंवा डीसी प्रमहृयेनुसार केलेल्या कराराची / खरेदी ऑडयरची यादी. 

क) ज्या कराराबाबत बँकेला मामहती पाठवायची आहे त्या संदभायत, करार पुरस्काराच्या मशर्ारशीनंा बँकेचा ना 

हरकत ममळाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत, पीएमयू मनमवदा  आमण लॉट हृमांक आमण खालील बाबीचंी 

ओळख पटवून ऑनलाइन मनकाल प्रकामशत करण्यासाठी कारवाई करेल : 

 

I) मनमवदा सादर केलेल्या प्रते्यक मनमवदादाराचे नाव  

II) मनमवदा उघडताना वाचलेल्या मनमवदेची मकंमत; 

III) मूल्यमापन केले गेलेल्या प्रते्यक मनमवदेचे मूल्य आमण नाव; 

IV) ज्या मनमवदादाराची मनमवदा नाकारली गेली होती त्यांची नावे व त्यांना नाकारण्याचे कारण; आमण 

V यशिी मनमवदाराचे नाव आमण त्याद्वारे देण्यात आलेली मकंमत, तसेच देण्यात आलेल्या कराराचा 

कालावधी व सारांश. 

 

ड) त्यानंतर  पीएमयू त्यांच्या वेबसाइटवर मामहती अमधकार कायद्यात नमूद केल्यानुसार िताहून  

प्रकटीकरणाच्या तरतुदीनुसार आवश्यक असलेली कोणतीही मामहती प्रकामशत करू शकतात. 

मनमवदा मवनंती दिऐवजाचा मसुदा तयार करण्यापूवी मवमहत आरएर्बी दिऐवज वापरा आमण सवय 

संबंमधत तपशील गोळा करा. 

 

दरपत्रकासाठी षवनंती (RFQ) षवषवध टप्प्ांचा सषविर तपशील: 

या प्रकल्पासाठी, मवनंती दर पिकाची (RFQ) कमाल मयायदा US $ १००,००० मनमित करण्यात आली असून या 

मयायदेखालील विू व उपकरणांच्या खरेदीसाठी मवनंती दर पिक पद्धती वापरु शकतो. दरपिके जामहरातीदं्वारे 

प्राप्त केले जाणे आवश्यक आहे मकंवा, जेव्हा मयायमदत स्पधाय समथयनीय ठरत असेल तेंव्हा मनवडक कंपन्या/ 

संस्थांकडून मवनंती दरपिके मागवावीत.  स्पधाय होण्यासाठी, खरेदीदारांनी साधारणपणे ३ पेक्षा कमी कंपन्या / 

संस्थांकडून मवनंती दर पिके मागमवली जात नसल्याची खबरदारी घ्यावी. कंपन्या / संस्थांना त्यांचे दरपिके तयार 

करून सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा.  मवनंती दर पिकामधे्य  विू, कामे आमण मबगर सल्ला सेवांचे 

वणयन. नग/ संख्या, पुरवठा कालावधी, मठकाण तसेच आवश्यक असल्यास त्यांच्या प्रमतष्ठापनेचा समावेश असेल. 

मवनंती दर पिकामधे्य (RFQ) नमूद केलेल्या मनकषांनुसार दरपिकांचे मुल्यांकन आमण कंिाटाचे प्रदान केले 

जावे. िीकारलेल्या दर पिकासाठी आवश्यक अटीचंा समावेश करून त्या करारनाम्याद्वारे बंधनकारक 

कराव्यात. खरेदीदारांनी दर पिकासंबंमधत सवय कामकाजाची नोदं ठेवावी.  

 DGS&D यांचेकडील दर करार देखील खरेदीसाठी (shopping) पयायय म्हणून वापरला जाऊ शकतो.DGS&D 

ने अलीकडेच ई-माकेट पे्लस सुरु केले असून मतथे काही दैनंमदन  वापरातील विू उपलब्ध आहेत. मतथे आणखी 

काही विू आमण मबगर सल्ला सेवा उपलब्ध करून देण्याचे मनयोमजत आहे . मवनंती दरपिक खरेदीऐवजी 

(Shopping) शासकीय ई-माकेट पे्लसचा (GeM) वापर उपलब्ध करून मदला आहे: 

अ) कमाल करार मयायदा US $ 30,000 (१९.१६ लाख) पयांत सूची पद्धतीने (क टलॉग मोडमधे्य) 

ब) कमाल करार मयायदा US $ १००,००० (६३.८७ लाख) पयांत GeM प्रणालीवर संबंमधत बाबीसाठी मकमान 

तीन पुरवठादार असावेत आमण अंमतम मकंमत मनमित करण्यासाठी खरेदीदाराने GEM वरील मवनंती दर 

पिक (RFQ) सुमवधेचा (लघु स्पधाय मकंवा पुरवठादारांकडून बोली मागवून) वापर करावा.  

मूल्यांकनाच्या दोन्ही पद्धतीत वाजवी मकंमतीची नोदं घ्यावी. मवनंती मनमवदा (RFB) - खुला (आंतरराष्ट्र ीय/ राष्ट्र ीय) 

पद्धतीऐवजी GeM प्रणाली वापरू नये. 

४.७ षवनंती दर पत्रकाचे प्रमुख टपे्प: 

 I. खरेदी योजनेनुसार खरेदी प्रमहृयेची सुरूवात करा; 
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II. संमक्षप्त बाजार मूल्यांकन / सवेक्षण / मवभागात उपलब्ध असलेल्या भूतपूवय तपशीलाच्या आधारे पाि संभाव्य 

पुरवठादार शोधा;      

III. वापरकत्यायशी सल्लामसलत करून मानकांचा तपशील तयार करा आमण बाजारातील मवमवध उत्पादक व        

     त्यांच्या उत्पादनांची विुमनष्ठ तुलना करता येतील असे प्रमुख मापदंड मनमित करा; 

IV. बँकेने मवमहत केलेल्या मववरणपिामधे्य मवनंती दर पिकाचे दिावेज तयार करा. 

V.  शोधलेल्या सवय पाि पुरवठादारांकडून मवनंती दर पिके मागवावीत. 

VI. दर पिके उघडणे. 

VII.  तुलनात्मक तक्ता तयार करणे आमण कंिाट प्रदान करण्याचा मनणयय घेणे. 

VIII.  खरेदी आदेश देणे. 

IX.  करार व्यवस्थापन, िीकृती आमण देयके अदा करणे. 

बँकेसोबतच्या सहमतीनुसार, विु, बांधकाम आमण सल्ला सेवांच्या सवय खरेदीकररता मवनंती दर पिकासाठी 

मवमहत केलेल्या प्रमाण खरेदी दिावेज (SPDs) वापरावेत. हे प्रकल्प अंमलबजावणी यंिणांना (PIUs) प्रदान केले 

जातील आमण सुलभ मामहतीिव ते प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर प्रमसद्ध केले जातील. 

४.८ मवनंती  दर पिक पद्धतीसाठी महत्त्वाचे पैलू 

महत्त्वाचे पैलू 

जामहरात मयायमदत बाजारपेठेतून खरेदी करावयाची असेल तर वतयमान पिात जामहरात देण्याची 

आवश्यकता नाही. तथामप, आंतरराष्ट्र ीय मकंवा राष्ट्र ीय बाजारपेठेसाठी अमधकृत 

संकेतस्थळावर प्रमसद्ध करावी.. 

मवनंती दर 

पिकासाठी 

कागदपिे 

बँकेने मवमहत केलेल्या प्रमाण खरेदी दिऐवजाचा वापर करावा.(प्रकल्पाचे संकेतस्थळ 

पहा);  

मवनंती दर पिकामधे्य  विू, कामे आमण मबगर सल्ला सेवांचे वणयन. नग/संख्या, पुरवठा 

कालावधी, मठकाण तसेच आवश्यक असल्यास त्यांच्या प्रमतष्ठापनेचा समावेश असेल.  

दर पिकांची संख्या कमीत कमी ३ दर पिके 

मनमवदा सादर 

करण्याचा 

कालावधी 

7 ते 14 मदवसांपेक्षा कमी नाही 

तांमिक तपशील 

आमण संख्या 

तांमिक तपशील आमण संख्या / नग (विू) आमण मानकांचा तपशील (बांधकाम) 

मनः संस्तग्धतपणे नमूद केला पामहजे. 

मवनंती दर पिकाची 

वैधता (RFQ) 

मनमवदाधारकांनी मवनंती दर पिकामधे्य नमूद केलेल्या कालावधी पयांत वैध असलेली 

मनमवदा सादर करावी. 

दरपिके सादर 

करणे 

मवनंती दरपिकानुसार तांमिक तपशील, संख्या आमण अन्य अटी व शती असाव्यात. 

मूल्यमापन संबंमधत खरेदी सममतीने तयार केलेला तुलनात्मक तक्ता, सदर दरपिके पािता मनकषांची 

पूतयता करताहेत; त्यांच्यावर सुयोग्यररत्या िाक्षरी केली आहे; ती मवनंती दर पिक 

दिऐवजात नमूद केलेल्या कालावधीसाठी  वैध आहेत; तसेच ती सुव्यवस्तस्थत 

असल्याबाबत स्पष्ट् करेल. मनमवदाधारक  मवनंती दर पिकामधे्य नमूद केलेल्या वरील 

बाबीचंी पूतयता करत असतील तर ते प्रमतसादक्षम (व्यावसामयक आमण तांमिकदृष्ट्या) 

असल्याचे आमण सवायमधक मकर्ायतशीर मनमवदा मनमित करण्याकररता पुढील 

मूल्यांकनासाठी त्यांचा मवचार करण्यात यावा. 

वाटाघाटी पुरवठादारांनी सादर केलेल्या दर पिकातील मकंमती मकंवा अटी व शतींबाबत कोणत्याही 

वाटाघाटी करण्यात येऊ नये.. 
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बयाना रक्कम/ 

अनामत रक्कम 

आवश्यक नाही. 

देयके प्रदान 

करण्याच्या अटी 

आमण पद्धती 

देयकांच्या प्रदानाबाबतच्या अटी दर पिकामधे्य स्पष्ट्पणे नमूद कराव्यात. कोणत्याही 

पररस्तस्थतीत असुरमक्षत अमग्रम रक्कमा प्रदान करू नयेत. 

हमी मवनंती दरपिकामधे्य स्पष्ट्पणे नमूद करावी. 

मवनंती दरपिक पध्दतीसाठी पररमशष्ट्-१ मधे्य ‚करा‛ आमण ‚करू नका‛ या सदराखाली नमूद केलेल्या बाबीचंा 

कृपया संदभय घ्या. विंूच्या खरेदीसाठी खालील मुदे्द, प्रमुख  अटी व शती लक्षात घेतल्या जाव्यात: 

मानक तपशील: 

आवश्यक विू / उपकरणांचे मानक तपशीलाचे मनः संस्तग्धत वणयन द्यावे, जेणेकरून संभाव्य मनमवदाकार पररपूणय 

मनमवदा सादर करू शकतील. मनमवदा पयायप्त संखे्यत प्राप्त व्हाव्यात म्हणून मानकांचा तपशील शक्य असेल तेवढा 

व्यापक असावा.मानकांच्या तपमशलाचा आढावा घेऊन ते अंमतम करण्यासाठी तांमिक सममती गठीत करता येईल. 

बाजारपेठेत उपलब्ध असलेली उत्पादनांचे सवेक्षण आमण त्यांच्या मानकांच्या तपमशलाच्या आधारेच ते अंमतम 

करण्यात यावेत. मुल्यांकन करणाऱ्यांना मूल्यमापन करून मशर्ारस करण्यासाठी सहािभूत ठरतील असेच प्रमुख 

मापदंड मवचारात घ्यावेत. मोजमाप करता येतील अशा कायायत्मक / पररचालन मवषयक मापदंड, भौमतक मापदंड, 

पुरवठा पिात सेवा आमण आवश्यक सुटे  भाग, अन्य पूरक सामुग्री आमण साधने यांच्या आधारे आवश्यक विंूचा 

तपशील द्यावा. उत्पादन शे्रणीसह संभाव्य मनमवदाकारांना त्यांच्या मवमवध उत्पादन शे्रणीसंह सहभागी होता यावे 

म्हणून इस्तच्छत मापदंड मवमशष्ट् संखे्य ऐवजी शे्रणी / बँड सह द्यावेत. ज्या बाबतीत काममगरी (performance) / 

साध्य (output) महत्त्वाचे आहे त्या बाबतीत काममगरीच्या मनकषांच्या आधारे आपल्या आवश्यकता नमूद 

कराव्यात. नेहमीच शे्रणी मनहाय मानक तपशील आमण त्याची आवश्यकता नमूद करणे अपेमक्षत आहे. (उदाहरणाथय: 

वजन मशीन 20 ते  200 ग्र म पयांत  +/- 1 ममलीग्रामच्या अचूकतेसह मोजणी क्षमता). 

हमी:  

उपकरणे दीघयकाळ सुस्तस्थतीत राहण्यासाठी हमी घेणे आमण उपकरणांच्या आयुमायनापयांत वामषयक देखभाल करार 

(एएमसी) करणे अपेमक्षत आहे परंतु हमीचा प्रकार आमण कालावधी नमूद करतेवेळी आपण खबरदारी घेणे 

आवश्यक आहे. कराराच्या अटीमंधे्य आमण खरेदी आदेशामधे्य सवयसमावेशक हमी (सुटे भाग/ मजुरी /ऑनसाईट) 

नमूद करा. खरेदीदारास हव्या असलेल्या हमी कररता पुरवठादार  मकमतीमधे्य प्रीममयमचा देखील समावेश करेल. 

हमीचा कालावधी संपल्यानंतर वामषयक देखभाल करारासाठी (एएमसी) मनयममत कालावधीने (वामषयक / सहामाही / 

मतमाही) रक्कम अदा करता येतील. प्रयोगशाळेतील उपकरणे काही कालावधीनंतर कालबाय होऊ शकतात आमण 

त्यांच्या जागी नवीन उपकरणे घेण्याची आवश्यकता असते. दीघयकालीन वचनबद्धतेचा मकंमतीवर थेट पररणाम होतो, 

वामषयक देखभाल करारासह दीघय कालावधीची हमी घेतल्याने मकंमतीत वाढ होते परंतु मतचा सुयोग्य उपयोग होत 

नाही. सुरुवातीला हमी आमण वामषयक देखभाल करार ५ वषय (कालावधी कररता (2 + 3 वषे मकंवा 3 + 2 वषे, 

अनुहृमे) घेणे शे्रयस्कर राहील. या कालावधी नंतरही उपकरणे वापरायोग्य रामहल्यास आमण त्यांचा वापर पुढे चालू 

ठेवावयाचा झाल्यास वामषयक देखभाल कराराचा कालावधी पुढे वाढमवता येईल. बाजारात देखील छोया-छोया 

टप्प्याने मवमवध प्रकारच्या हमी वाढमवण्यात येतात. जे उपकरण खरेदी करण्यात येत आहे त्याबाबत संबंमधत उद्योग 

सामान्यतः  १२/२४/३६ ममहन्यांचा हमी कालावधी देत असल्याची खातरजमा करूनच तो िीकारण्यात यावा. 

अन्यथा, याचा स्पधाय कमी होण्यावर आमण खचायत वाढ होण्यावर पररणाम होईल. म्हणूनच, उद्योगांच्या सवयसाधारण 

प्रचमलत मानदंडांची मामहती घेऊनच हा कालावधी मनमित करावा. वामषयक देखभाल करारासाठी पुरवठादाराकडून 

अथवा त्याच्या अमधकृत मवहेृत्याकडून न चुकता बँक ग रंटी घ्यावी जेणेकरुन त्यांचा उपकरणांच्या देखभालीमधे्य 

रस मटकून राहील. 

पािता मनकष:  

मवमशष्ट् उदे्दशाकररता आवश्यक मानक तपमशलासह नवीन उपकरण बनवून घेण्याऐवजी त्यास साजेसे असणारे 
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उपकरण मवकत घेणे इष्ट् ठरेल. अशी उपकरणे काळाच्या  कसोटी वर खरी उतरलेली असल्यामुळे मवशेष 

कोणत्याही िासामवना त्यांची सेवा ममळू शकते. म्हणून मनमवदेच्या पािता मनकषांमधे्य मनमवदाकार अथवा प्रधान 

मनमवदाकार यांना  बोली उघडण्यापूवी दोन मकंवा तीन वषय आधीपासून मवमशष्ट् उपकरणे तयार करणे  आमण त्यांचा 

पुरवठा करीत असल्याच्या मनकषाचा समावेश करता येईल. पूवायनुभवाची वषे आमण केलेली मवहृी या सारख्या 

पािता मनकषांचा गुणवते्तवर तसेच स्पधायत्मकतेवरही थेट पररणाम होतो. त्यामुळे ते बाजारपेठेच्या सवेक्षणावर 

आधारीत असलेले अमधक शे्रयस्कर राहील. जर एखादा भारतीय मवहेृता मोठ्या प्रमाणात अनुषंमगक सेवा प्रदान 

करणार असेल तर त्याच्या पािता मवषयक मनकष, मशवाय उत्पादक / पुरवठादाराच्या पािता मवषयक मनकष नमूद 

करणे आवश्यक आहे. पाितेचचे मनकष अशाप्रकारे मवमहत करावेत की असक्षम असणारा संभाव्य पुरवठादार पाि 

होऊ नये आमण पािता मनकष इतकेही प्रमतबंमधत िरूपाचे असू नयेत जे सक्षम संभाव्य मनमवदाकारास स्पधेबाहेर 

ठेवतील. पािता मनकष हे संभाव्य मनमवदाकार आमण त्यांची क्षमता यांच्या मविृत आकलनावर आधाररत असावेत. 

प्रमशक्षण:  

जटील उपकरणांच्या वापराचे प्रमशक्षण आवश्यक आहे आमण  ते अनुषंमगक सेवेचा एक भाग असावा. मवनंती 

दरपिक दिऐवजात प्रमशक्षणाचे िरूप आमण त्याची व्याप्ती नमूद करा. 

काययस्थळावर सेवा: 

काययस्थळावर हमी  आमण  वामषयक देखभाल करार सेवा पुरमवल्या नाहीत तर काही अडचणी उद्भवू शकतात, 

ज्यामधे्य मनमवदाकार सुटे भाग बदलून देण्यास सहमती देईल परंतु, सुटे भाग ममळमवण्याकामी आवश्यक 

कागदपिांची पूतयता, आयात, सीमाशुल्क मंजुरी, मवमा इत्यादी बाबीचंा बोजा खरेदीदारावर पडेल. 

काममगरीचे मववरणपि: 

मनमवदाकारांना त्यांनी यापूवी पुरवठा केलेली उपकरणे समाधानकारक काममगरी करत असल्याबाबतचे प्रमाणपि 

त्यांच्या यापूवीच्या ग्राहक / मध्यस्थांकडून घेऊन सादर करणे सामन्यतः  आवश्यक असते. मनमवदाकाराने संपूणय 

तपशील मदला  नसल्यास, खरेदीदार त्याची तपासणी करू शकणार नाही. मनमवदाकाराने संपकय  करावयाच्या 

व्यक्तीचंी नावे व त्यांचे दूरध्वनी हृमांक द्यावेत आमण खरेदीदाराने सदर ग्राहकांची पडताळणी करण्यास 

मनमवदाकारास कोणताही आके्षप  असणार नाही याबाबत मनमवदाकारांनी मामहती तथा सहमती देण्यास सांगावे. 

मनमवदा मूल्यांकन सममत्या: 

प्रमुख बाबीचं्या खरेदीसाठी मनमवदा मूल्यांकन सममत्यांची स्थापना केल्याचे सुमनमित करा. सममतीमधे्य 

सवयसाधारणत: तीन सदस्य असतात, यापैकी प्रते्यकी एक मवत्त,वापरकते आमण तांमिक शाखेमधील मधील असावा. 

शासनाने या अनुषंगाने काही मनकष मवमहत केले असल्यास त्याचे अनुपालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. 

भारतीय कायदे: 

मनमवदा दिऐवजात संबंमधत कराराचा अथय भारतीय कायद्यानुसार केला जाईल असे सूमचत करावे.  

रक्कमा अदा करण्याचे वेळापिक: 

 सामान्यतः  रक्कमा अदा करण्याचे वेळापिक पुढीलप्रमाणे सुचमवण्यात येत आहे: 

i)काममगरी सुरक्षा रक्कमेपोटी सुरमक्षत अमग्रम म्हणून दहा टके्क 

(ii) पुरवठा आमण प्रमतष्ठापना तसेच सक्षम प्रमधका-याकडून प्रमाणपि ममळाल्यानंतर ऐशंी टके्क, 

(iii) करारामधे्य नमूद केल्यानुसार प्रमशक्षण इ. कामांसह अंमतम िीकृतीनंतर दहा टके्क. 

    वरील रक्कमा अदा करण्याचे वेळापिक केवळ सूचक असून प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आवश्यकतेनुसार 

सुधाररत / पसंतीनुसार त्यात बदल करू शकेल ज्यात परदेशातून येणाऱ्या मालाचा देखील समावेश असेल. 

४.७  करार व्यवस्थेचे मवमशष्ट् प्रकार: 

फे्रमवकय  एग्रीमेंट (FA) म्हणजे  एक मकंवा अमधक कंपन्यांसह एक करार आहे. जो फे्रमवकय  एग्रीमेंट (FA)  मुदती 

दरम्यान देण्यात आलेल्या कोणत्याही करारावर मनयंिण ठेवेल अशा अटी आमण शती स्थामपत करतो (कॉल-ऑर् 

कॉन्ट्र  क्ट). अटी व शतींमधे्य सामान्यत: र्ी दर, शुल्क दर मकंवा मकंमतीची यंिणा समामवष्ट् असेल. विू, कामे, 

मकंवा सल्लामसलत सेवांच्या अपेमक्षत खरेदीसाठी एर्एची स्थापना एखाद्या मवमशष्ट् कालावधीत आमण 
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आवश्यकतेनुसार केली जाऊ शकते. एर्ए कोणत्याही पक्षाला खरेदी मकंवा पुरवठा करण्यास वचनबद्ध नाही. 

एकदा स्थापना झाल्यानंतर, एर्ए विू, काये मकंवा सल्लामसलत सेवा ममळमवण्यासाठी वेगवान आमण काययक्षम 

मागय प्रदान करते. मल्टी-सप्लायर एर्ए एखाद्या कजयदारास अनेक कंपन्या मनवडण्याची परवानगी देते, प्रते्यक 

खरेदी पैशासाठी सवोत्तम मूल्य दशयवते याची खािी करण्यात मदत करते. 

एर्ए खालील पररस्तस्थतीत विू, कामे मकंवा सल्लामसलत सेवांच्या खरेदीसाठी योग्य असू शकते: 

 समान, मकंवा तत्सम आवश्यकतांवर मकंवा वैमशष्ट्यांच्या संचावर वारंवार RE-ORDER करणे आधाररत 

असते; 

 मजथे कजय घेणारे  वेगवेगळे घटक समान विू, कामकाज मकंवा  मबगर सल्लामसलत सेवा खरेदी करतात 

आमण मागणी एकमित केल्याने मोठी  सूट ममळू शकते; 

 आपत्कालीन पररस्तस्थतीसाठी मनयोजन; मकंवा 

 कोणत्याही एका कंपनीकडे पुरेशी क्षमता असल्याचे समजले जात नाही 

 पुढील तपशीलासाठी  पररमशष्ट् XV  फे्रमवकय  करार पहा. 
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प्रकरण ५ 

सल्ला-सेवा खरेदी 

 

प्रते्यक खरेदीसाठी , कजयदार  मान्यता प्राप्त मनवड पद्धतीनुसार,  अशा  मनवड पद्धतीची मनवड करतो 

जी,आवश्यकतेनुसार अगदी बरोबर असते आमण  पैशांचे मूल्य (value for money) प्राप्त करण्यास सक्षम करते. 

या खरेदी मनयमांच्या भाग VI व VI I मधे्य मंजूर मनवड पद्धती, मंजूर मनवड पद्धतीचें मवमशष्ट् प्रकार आमण 

बाजारातील पध्दती पयायय वापरण्याच्या अटी व बाबी  पुरवल्या आहेत. 

 

५.१ . प्रकल्पातील सल्ला सेवांची आवश्यकता 

 

सेवांच्या पररभाषेत सल्लागारांची मनयुक्ती करणे आमण इतर तत्सम कराराचा समावेश आहे. 

.एखादी संस्था ज्यांच्यावर  प्रकल्प यशिीपणे राबमवण्याची जबाबदारी देण्यात येते त्या  मवमवध मवमशष्ट् सेवांसाठी 

आवश्यक असलेल्या  कौशल्यपूणय कमयचाऱ्यानी  कायमिरूपी आस्थामपत असण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत 

नाही, जे एखाद्या जमटल प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. म्हणून आवश्यकतेनुसार मवशेष 

सल्लागारांची सेवा भाड्याने घेणे संस्थेस मववेकी ठरते .सल्लागार मयायमदत कालावधीसाठी काम करत असल्यामुळे 

प्रकल्प खचय संस्थेच्या संसाधनांचा प्रभावी आमण काययक्षम उपयोग होईल. 

 ‚सल्लागार‛ या शब्दामधे्य मवमवध खाजगी आमण सावयजमनक घटकांचा समावेश आहे, ज्यामधे्य सल्लामसलत संस्था, 

अमभयांमिकी संस्था, व्यवस्थापन संस्था, तपासणी सेवा प्रदाता, लेखा परीक्षक, मवद्यापीठे, संशोधन संस्था, ियंसेवी 

संस्था (ियंसेवी संस्था) आमण ितंि सल्लागार यांचा समावेश आहे. 

 

सल्लामसलत सेवेमधे्य खालील वैमशष्ट्ये असावीत: 

 उच्च मानकांची गुणवत्ता पूणय करा  

 मनः पक्षपाती असणे (म्हणजेच, सल्लागार द्वारा मवतररत केल्याने आमथयक मकंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या 

संबद्धतेपासून ितंिपणे कायय केले जाऊ शकते ज्यामुळे परस्परात संघषय होऊ शकतात) 

 प्रिामवत, पुरसृ्कत , प्रशासकीय आमण नैमतक मानकांनुसार सादर व्हा . 

सल्लागारांची काममगरी मनवडणे, त्याचे मूल्यांकन करणे, पुरस्कार देणे व देखरेखीची जबाबदारी संबंमधत 

अंमलबजावणी संस्थेवर सोपवलेल्या कायाय आंतगयत आहे. 

 

प्रकल्पांतगयत काम करणाऱ्या अमधकारी /कमयचाऱ्यांची क्षमता बांधणी : 

 प्रकल्पांतगयत काम करणाऱ्या अमधकारी /कमयचाऱ्यांची क्षमता बांधणी   हा सवय प्रकल्प घटकामधील 

महत्त्वाचे  कायय   आहे. त्यासाठी क्षमता वाढमवण्याचे मवमवध काययहृम आयोमजत करण्याचे प्रिामवत आहे. 

  सल्लागार मनवड पद्धतीचंा अवलंब करुन बाहेरील संस्थेची  मनयुक्ती करण्यात येईल ,जी संस्था    

टीओआर सह प्रमशक्षण मॉडू्यल, प्रमशक्षण व्यावसामयक तयार करेल . सल्लागार कंपन्या / मवशेष प्रमशक्षण 

संस्था आमण कृषी मवद्यापीठे / ियंसेवी संस्था  सल्लागार असू शकतात. आरएर्पी आमण टीओआर मधे्य  

अशा करारा अंतगयत केले  जाणारे सवय उपहृम मनमदयष्ट् आमण मनधायररत केलेले असतात. 

 जेव्हा प्रकल्पातील  तज्ञ सवय खचायची जबाबदारी घेऊन प्रमशक्षण घेत असतात, तेव्हा प्रमशक्षण देणाऱ्या 

अमधकाऱ्याना मदला जाणारा कोणताही मोबदला हा  एकूण खचायत  प्रमशक्षण खचय म्हणून वगीकृत केला 

जातो आमण ऑपरेशनल खचाय मधे्य ते  शुल्क आकारले जाईल. 

 जर प्रकल्पासाठी पूरक प्रमशक्षण मकंवा संपूणयपणे प्रमशक्षण अमतथी प्राध्यापकांद्वारे घेण्यात आले असेल तर 

मान्य केलेल्या दराने अमतथी प्राध्यापकांना मदले जाणारे पैसे प्रमशक्षण खचय म्हणून वगीकृत केले जातील 

आमण ऑपरेशनल खचायसाठी शुल्क आकारले जातील. 
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 आवश्यकतेनुसार तयार केलेल्या प्रकल्प अमधकाऱ् यांना सानुकूमलत प्रमशक्षण घेण्यासाठी सल्लागार 

कंपन्यांची मनवड करायची असल्यास मनवड प्रमहृया बँक खरेदी मनयमन नुसार असेल. 

५.२ मंजूर मनवड पद्धती - संस्था 

 खाली मदलेल्या तक्त्यामधे्य IPF ऑपरेशन्समधे्य सल्लागार सेवांच्या मनवडीसाठी मंजूर मनवड पद्धती, 

मवमशष्ट् प्रकारच्या मंजूर मनवड व्यवस्थेचे प्रकार आमण बाजाराच्या पध्दतीचे पयायय उपलब्ध आहेत. 

मंजूर मनवड पद्धती आमण 

व्यवस्था  

 

                         बाजार पयायय ददृष्ट्ीकोन  

 खुला मयायमदत थेट आंतरराष्ट्र ीय राष्ट्र ीय शॉटयमलस्ट 

गुणवत्ता आमण मूल्य 

आधाररत मनवड  

  - -       

मनमित मकमत मनवड    - -       

मकमान मकमत आधाररत 

मनवड  

  - -       

सल्लागार पािता आधाररत 

मनवड  

    -       

थेट मनवड  - -   -  -  -  

                       मवमशष्ट् प्रकारची मंजूर मनवड व्यवस्था ४ 

UN Agencies  पररचे्छद ७.२७ आमण ७.२८ नुसार  

ना-नर्ा संस्था (जसे की 

ियंसेवी संस्था) 

            

                           वैयस्तक्तक सल्लागारासाठी मनवड पद्धत 

 वैयस्तक्तक सल्लागार       - - - 

Po CRA महाराष्ट्र ात वामणस्तज्यक पद्धती, बँका, खरेदी एजंट्स यासारख्या मनवडीची व्यवस्था   वापरली जात 

नाही. 

५.३  बाजार दृष्ट्ीकोन - मुक्त, मयायमदत, थेट, आंतरराष्ट्र ीय, राष्ट्र ीय आमण शॉटयमलस्ट 

खुली स्पधाय :  

हा पयायय प्रकल्प प्रामधकरणाच्या आवश्यकतेनुसार संभाव्य सवय पाि संस्था मकवा वैयस्तक्तक सल्लागारांना मुदतीत 

आमण  पयायप्त जामहराती पाठवते आमण आवश्यक सल्ला सेवा प्रदान करण्याची समान संधी प्रदान करते. खुला 

स्पधायत्मक खरेदी दृमष्ट्कोन ज्यात  EOI च्या जामहरातीसह बँक-अथयसायाने सल्लागार मनवडीसाठी पसंतीचा पयायय 

आहे . 

मयायमदत स्पधाय :  

मयायमदत स्पधायत्मक दृष्ट्ीकोणासाठी  बाजारपेठेच्या बाबतीत जामहरात देण्याची गरज नाही  , केवळ आमंमित 

करायचे आहे मजथे केवळ मनवडलेल्या मयायमदत कंपन्या आहेत मकंवा मुक्त स्पधायत्मक खरेदी दृमष्ट्कोन न घेण्याची 

अपवादात्मक कारणे आहेत मतथे ही मनवडीची एक योग्य पद्धत असू शकते. 

थेट स्पधाय : 

थेट  स्पधायत्मक दृष्ट्ीकोणासाठी  बाजारपेठेच्या बाबतीत जामहरात देण्याची गरज नाही  , केवळ आमंमित करायचे 

आहे. 

जेव्हा नोकरी मकंवा नोकरीसाठी एकल व्यक्ती मकंवा  गंभीर मकंवा आपत्कालीन िरूपाची असते तेव्हा. . मनवड 

प्रमहृयेच्या वेळे न दवडता, योग्य कारणािव ही पद्धत लागू केली जाऊ शकते. 

Approaching International Market: 
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जेव्हा अमनवायय आंतरराष्ट्र ीय जामहरातीसंह  परदेशी कंपन्यांचा सहभाग सवायत योग्य-हेतूसाठी आमण  VFM 

ममळमवण्यासाठी शक्य असतो  तेव्हा बँक खरेदी मनयमांनुसार एक मुक्त आंतरराष्ट्र ीय स्पधायत्मक खरेदी / मनवड 

बाजार दृष्ट्ीकोन वापरला जातो. 

Approaching the National Market: 

खरेदी योजनेत मान्य केल्याप्रमाणे, राष्ट्र ीय माध्यम / पे्रसमधील जामहरातीदं्वारे राष्ट्र ीय मनवड वापरली जाऊ शकते 

जेव्हा सल्ला सेवांचे िरूप, व्याप्ती आमण / मकंवा मूल्य यामधे्य  परदेशी स्पधाय आकमषयत करण्याची शक्यता नसते 

आमण असाइनमेंट्स पार पाडण्यासाठी पुरेसे पाि राष्ट्र ीय सल्लागार असतात. जर परदेशी संस्था खुल्या राष्ट्र ीय 

स्पधायत्मक खरेदीमधे्य भाग घेऊ इस्तच्छत असतील तर त्या भाग घेऊ शकतात . राष्ट्र ीय बाजाराकडे पयायय म्हणून 

बघत असताना , पररचे्छद 5.3 ते 5.6 मधे्य मनमदयष्ट् केल्यानुसार देशाची ितः ची खरेदी प्रमहृया वापरली जाऊ शकते. 

शॉटयमलस्ट (Shortlist): 

बाजारपेठेत शॉटयमलस्ट हा दृष्ट्ीकोन केवळ आमंिणाद्वारेच अंमलात आणला जातो. हा पयायय तेंव्हाच वापरण्यात येतो 

जेंव्हा एखाद्या मवमशष्ट् कामासाठी, योग्य कौशल्य असलेल्या मनवडक संस्थांची यादी उपलब्ध असते.  

षनवड व्यवस्था - UN Agencies, NGO’s  

संयुक्त राष्ट्र ांच्या संस्था (UN Agencies), अशासषकय संस्था: 

बँकेने सहमती दशयमवल्यास, कजयदार UN Agencies थेट  मनवड, अशा पररस्तस्थतीत करु शकतात जेथे त्यांची 

एकमेव मकंवा पयाययाने मततक्या कुशलतेने तांमिक सहाि पुरमवण्याचे कौशल्य, प्रामुख्याने त्यांच्या के्षिातील 

सल्लासेवा मकंवा तांमिक सेवा, मवशेषत: तातडीची मदतीची मकंवा क्षमताच्या मयायदांच्या स्तस्थतीत  पुरमवणे आवश्यक 

असते. UN Agencies बरोबर करार करताना, कजय घेणारा आमण यूएन एजन्सी दरम्यान करार करण्यासाठी 

कजयदार, स्ट ंडडय करारनाम्याचा मसुदा मकंवा बँकेद्वारे प्रकरणमनहाय प्रमामणत करार प्रारुपाचा (टेम्पलेट) वापर 

करेल. बँक आमण UN Agencies शी दरम्यान फे्रमवकय  एग्रीमेंट प्रस्थामपत झालेले  आहे, ज्या पररस्तस्थतीत त्यात  

UN Agencies बरोबर करार करताना कजय घेणारा FA चा लाभ घेऊ शकेल.  

 

स्वयंसेवी संस्था जसे की ना-नफा संस्था (Non-Profit Organisation Such as NGO’s ): 

ना-नर्ा तत्वावर काम करणा-या संस्था जशा की ियंसेवी संस्था, ज्या त्यांच्या स्थामनक समस्या आमण समुदायाच्या 

गरजा यांसंबंधीचे ज्ञान, मकंवा त्यांचे सहभागी पध्दतीचं्या धोरणामुळे प्रकल्पांच्या तयारी, व्यवस्थापन आमण 

अंमलबजावणीत मदत करण्याच्या दृष्ट्ीकोनातून एकमेक पाि असु शकतात. अशा संघटनांनी िारस्य दशयमवल्यास 

आमण कजयदार तसेच ब ंक त्यांच्या पाितेवर -गुणवते्तबाबत समाधानी असेल तर अशा ियंसेवी संस्था शॉटयमलस्टमधे्य 

समामवष्ट् केले जाऊ शकतात. सहभागावर आमण स्थामनक पररस्तस्थतीच्या ज्ञानावर भर असलेल्या कामांसाठी 

(असाइनमेंट्स), शॉटयमलस्ट ही संपूणय ियंसेवी संस्थांची असू शकते. अशा पररस्तस्थतीत, प्रापण प्रणालीमधे्य योग्य 

मनवड पद्धतीचे (कू्यसीबीएस, एर्बीएस, एलसीएस, मकंवा सीकू्यएस) अनुसरण केले जाते जे असाइनमेंटचे िरुप, 

गंुतागंुत आमण कामाचा आवाका (आकार) यावर आधाररत आमण मनवडीसाठी मूल्यांकनाचे मनकष या मधे्य ियंसेवी 

संस्थांच्या अमद्वतीय पािता प्रमतमबंमबत करते, जसे की स्थामनक ज्ञान, कामाची व्याप्ती (से्कल आर् ऑपरेशनचे 

प्रमाण) आमण पूवीचा संबंमधत कामाचा अनुभव वरील सल्लागार कंपन्यांच्या थेट मनवडीसाठी मनमित केलेले मनकष 

पूणय झाल्यास कजयदार एकल-स्त्रोत आधारावर ियंसेवी संस्था देखील मनवडू शकतात. 
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५ .४  सल्लागार मनवडीचे टपे्प : 

पैलू गुणवत्ता 

आमण मूल्य 

आधाररत 

मनवड  

मनमित 

मकमत 

मनवड 

मकमान 

मकमत 

आधाररत 

मनवड 

गुणवत्ता 

आधाररत 

मनवड 

 सल्लागार 

पािता 

आधाररत 

मनवड 

एकल स्त्रोत 

मनवड  

 TOR तयार करणे              

खचयअंदाजपिक 

बनमवणे  

            

EOIsजामहरात 

करा (2 आठवडे)  

          × 

Top5 ते 8 

कंपन्यांची 

शॉटयमलस्ट यादी 

तयार करा  

        सवोत्तम 

संस्था  

शॉटयमलस्ट 

करणे  

            

× 

आरएर्पी तयार 

करा आमण 5 ते 8 

कंपन्यांना जारी 

करा (4 आठवडे) 

        एका संस्थेस 

जरी करणे. 

एकल 

स्त्रोतास 

जरी करणे  

तांमिक मूल्यांकन 

आमण अपािास  

नकार 

  

 

   T1 

बजेटमधे्य 

असेल तर 

तांमिकदृष्ट्या  

पाि 

असलेल्या 

L1 

  × × 

आमथयक मूल्यांकन 

आमण एकमित 

गुणांकन (स्कोअर) 

      × × × 

पुरस्कारासाठी 

मकंमत आमण 

युमनट वाटाघाटी 

× × ×       

कराराच्या 

वाटाघाटी  

(तांमिक  व कर) 

            

करार पुरस्कार              

 

५.५. मनवड झालेल्या संस्थांची यादी तयार करणे:  

सल्ला सेवा प्रदान करण्यासाठी संस्थांची  शॉटयमलस्टची तयारी सल्लागार पािता आधाररत मनवड (CQS)  आमण थेट 

मनवड वगळता सवय मनवड पद्धतीसंाठी आवश्यक आहे. शॉटयमलस्टमधे्य पाच (5) पेक्षा कमी आमण आठ (8) पेक्षा 

जाि पाि कंपन्यांचा समावेश करू नये. जेव्हा पुरेशी पाि संस्थांनी असाइनमेंटमधे्य रस दमशयवला नसेल, पाि 

कंपन्यां कमी प्रमाणात असतील , मकंवा कराराचा आकार मकंवा असाइनमेंटचे िरूप व्यापक प्रमाणात नसेल तर  
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बँक कमी कंपन्या असलेल्या शॉटयमलस्टस सहमती देईल.  

खाजगी के्षिातील कंपन्यांसमवेत खालील शॉटयमलस्टमधे्य सामान्यत: समावेश केला जाऊ शकत नाही 

 UN Agencies; मकवा  

 

 SOEs मकंवा संस्था आमण ना-नर्ा संस्था (जसे की ियंसेवी संस्था आमण मवद्यापीठे), जोपयांत पररचे्छद 

3.23 बी च्या आवश्यकतांची पूतयता करणाऱ्या  व्यावसामयक संस्था म्हणून कायय करत नाहीत. 

अशा घटकांचा यादीमधे्य समावेश केल्यास मनवड सामान्यत: गुणवत्ता आधाररत मनवड  मकंवा सल्लागार 

पािता आधाररत मनवड वापरून केली जावी. शॉटयमलस्टमधे्य वैयस्तक्तक सल्लागारांचा समावेश नाही. 

. 800,000 डॉलसय पेक्षा कमी ( ५१०.९६ लाख ) मकवा  समकक्ष करारांमधे शॉटयमलस्टमधे्य र्क्त राष्ट्र ीय 

सल्लागारांचा समावेश असू शकतो. 

कजय घेणारा शॉटयमलस्ट प्रमहृया पार पाडण्यासाठी खालील टप्प्याचे अनुसरण करेल: 

से्टप १ : TOR तयार करणे  

           कामासाठी संपूणय TOR तयार करा. TOR कामाचा  हेतू ,उद्दीषे्ट् आमण व्याप्ती स्पष्ट्पणे पररभामषत करेल, 

प्रिाव तयार करण्यास सुलभ करण्यासाठी पाश्वयभूमी मामहती प्रदान करेल आमण बजेटशी सुसंगत असेल; 

     तयार  केलेल्या TOR मधे्य पुढील गोष्ट्ीचंा समावेश असेलः  

 उद्दीष्ट्ाचे मनट बनवलेले कोष्ट्क  

 पार पडण्याच्या कामाची रूपरेषा  

 काम पूणय करण्याचे वेळापिक  

 ग्राहकाकडून ममळालेला सपोटय /सामुग्री (इनपुट) 

 सल्लागारांकडून अपेमक्षत असेलेले अंमतम उत्पादन (आउटपुट) 

 पुनरावलोकन सममतीचे गठन(कमीत कमी ३ सदस्य )मह सममती सल्लागारांच्या कामाचे मनयंिण करील  

 सल्लागारांकडून अपेमक्षत असेलेल्या प्रगती अहवालाची तपासणी (Review) 

 अंमतम डर ाफ्ट अहवालाची तपासणी (Review) 

ज्यांच्या बायोडाटाचे आमण अनुभवाचे मुल्यांकन करायचे अशा महत्त्वाच्या व्यक्तीचंी यादी  

से्टप २ :षकंमतीचा अंदाज आषण अथासंकल्प तयार करणे: 

 काम पूणय करण्यासाठी आवश्यक गोष्ट्ी –कमयचाऱ्यांचा वेळ ,logistical सहाि ,सामुग्री (उदा .वाहने ,ऑमर्सची 

जागा ,इतर यंिसामुग्री)यांचा  मवचार करून खचायचा अंदाज आमण अंदाजपिक बनवावे. खचय खालील दोन मवभागात 

मांडावा.१)शुल्क ,मानधन २) परत ममळू शकणारे खचय (Reimbursable costs) असाइनमेंटमधे्य सामील असलेल्या 

सवय कमयचाऱ् यांच्या वेळेची मकंमत यथाथयवादी आधारावर मोजली जाईल. कृपया टीओआर आमण खचय अंदाज कसे 

तयार करावे हे पाहण्यासाठी पररमशष्ठ  2 चा संदभय घ्या . 

से्टप ३  अषभव्यक्ती स्वारस्य (EOI): 

पररचे्छद 5.25 (मानक खरेदी दिऐवज) नुसार बँकेच्या बाय वेबसाइटवर प्रदान केलेल्या मववरण पिानुसार  

अनुसार अमभव्यक्ती िारस्यसाठी मवनंती (REOI) तयार करा. REOI मधे्य संपूणय TOR चा समावेश करावा . 

से्टप ४   REOI साठी  षवनंती : REOI प्रमसद्ध करणे : संपूणय TOR  तयार झाल्यानंतर आमण मवतरणासाठी तयार 

झाल्यानंतर, पररचे्छद ५ .२२ ते ५ .२४ नुसार REOI  प्रकामशत करुन  ज्या संस्थांना िारस्य  आहे त्यांस  TOR 

उपलब्ध करुन द्या. (संपादनाच्या संधी प्रकामशत करा );  REOI मधे्य स्पष्ट्ीकरण आमण addenda लेखी असेल.  

अमभव्यक्ती िारस्य सादर करणे : REOI ला प्रमतसाद देण्यासाठी कंपन्यांना पुरेसा वेळ द्या, सामान्यत: 10 व्यवसाय 

मदवसांपेक्षा कमी नाही. अमभव्यक्ती िारस्य (EOI) उमशरा सादर करणे हे नाकारण्याचे कारण नाही, जोपयांत 

कजयदार आधीच प्राप्त झालेल्या EOIवर आधाररत पाि कंपन्यांची एक शॉटयमलस्ट तयार केली नाही; आमण 

से्टप ५   Dhortlist संस्थांची  यादी तयार करणे (पाच ते आठ संस्था ): 

 शॉटयमलस्ट मनमित करण्यासाठी िारस्यपूणय अमभव्यक्तीचें मूल्यांकन करा. शॉटयमलस्ट केल्या जाणाऱ् या मनकषांमधे्य 
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सामान्यत: हे समामवष्ट् असू शकते: मुख्य व्यवसाय आमण व्यवसायातील वषे, संबंमधत अनुभव, र्मयची तांमिक आमण 

व्यवस्थापकीय क्षमता. या टप्प्यावर मुख्य व्यक्तीचें मूल्यांकन केले जात नाही. अंमतम शॉटयमलस्ट मह  ज्याने िारस्य 

दाखवले  आहे अशा सवय कंपन्यांकडे तसेच या मामहतीची मवनंती करणारी कोणतीही इतर कंपनी मकंवा घटक यांना 

सूमचत केले आहे. शॉटयमलसे्टड र्माांना प्रिाव सादर करण्याच्या आमंिणामधे्य सवय शॉटयमलसे्टड र्माांची नावे 

समामवष्ट् आहेत. एकदा ब ंकेने शॉटयमलस्टला ना -हरकत जाहीर केल्यानंतर ,कजयदाराने बँकेच्या  ना -हरकत 

घेतल्यामशवाय त्यामधे्य सुधारणा केली जात नाही. 

से्टप ६  प्रिावासाठी षवनंतीः  

मंजूर मनवड पद्धतीपैंकी एक वापरुन शॉटयमलसे्टड कंपन्यांना प्रिाव कागदपिांच्या मवनंतीला प्रमतसाद देण्यासाठी 

आमंमित केले जाते. सल्लागारांसाठी योग्य मनवड पद्धत ठरवताना गुणवते्तचे पैलू मवशेषतः  कठीण  असतात. केवळ 

सवायत कमी मकंमतीवर आधाररत मनवड सवोत्तम value for money  देऊ शकत नाही. 

५ .७  गुणवत्ता आमण मूल्य आधाररत मनवड (QCBS), मनमित मकमत मनवड (FBS) आमण मकमान मकमत आधाररत 

मनवड (LCS) साठी  सामान्य प्रमहृया कजयदार QCBS, FBS आमण LCS पद्धती वापरत असताना मनवड प्रमहृया पार 

पाडण्यासाठी खालील टप्प्यांचे अनुसरण करेल. 

प्रिावासाठी षवनंती दिऐवज : प्रिावांसाठी मवनंती दिऐवज तयार करताना  बँकेच्या प्रमामणत प्रिाव मवनंती 

दिऐवजाचा वापर करा. आरएर्पी कागदपि तयार करण्यासाठी बँकेने ठरवलेली एसपीडी वापरा. 

आरएर्पीमधे्य पुढील बाबीचंा समावेश  असेल, 

 मूल्यांकनाचे मनकष मवषद करणारे आमंिण पि (LOI) 

 डेटा शीटसह सल्लागारांना सूचना (ITC)  

 तांमिक प्रिावाचा  - मवमहत नमुना  

 आमथयक  प्रिावाचा  - मवमहत नमुना  

 Terms of Reference (ToR)  

 मनयोमजत कराराचा नमुना  (कराराचे प्रमामणत र्ॉमय )   

प्रिाव तयार करण्याचा कालावधीः      

प्रकल्पा मार्य त  कामाचे  िरूप आमण काठीण्य पातळी यावर अवलंबून प्रिाव तयार करण्यास पुरेसा वेळ 

मदला जाईल;   

प्रिाव सादर करण्यासाठी मनमंिण पिः  

प्रकल्पाने   सवय शॉटयमलसे्टड संस्थाकडे प्रिावासाठी मवनंती दिऐवज सादर करण्याचा  प्रिाव सादर 

करण्याचे आमंिण पि जारी केले पामहजे; 

स्पष्ट्ीकरण आमण जोडपि : 

पररचे्छद .५ .3१ आमण ५ .3२ (खरेदी कागदपिांचे स्पष्ट्ीकरण) च्या आवश्यकताची  पूतयता  करेल; 

प्रिाव सादर करणे: 

 तांमिक आमण आमथयक प्रिाव एकाच वेळी दोन (२) ितंि आमण सीलबंद मलर्ाफ्यात सादर केले जातील. 

 पररचे्छद 5.36 आमण 5.37 (मनमवदा  / प्रिाव  तयार करण्याची कालावधी आमण सबममशन) च्या 

आवश्यकताची पूतयता  करेल. 

तांमिक प्रिाव उघडणे: 

 कजयदारकडून   प्रिाव सादर करण्याच्या अंमतम मुदतीत  केवळ प्राप्त झालेले तांमिक प्रिाव उघडले 

जातील .  

 पररचे्छद 5.40 आमण 5.48 (मनमवदा  / प्रिाव  उघडणे ) च्या आवश्यकताची पूतयता  करेल 

 

तांषत्रक प्रिावांचे मूल्यांकनः  

तांमिक प्रिावांचे मूल्यांकन हे  प्रिावासाठी मवनंती  दिऐवजामधे्य नमूद केलेल्या मूल्यांकन मनकषानुसार असेल. 
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षनकाल कळवणे : 

एकदा तांमिक प्रिावांचे मूल्यांकन पूणय झाल्यावर प्रकल्पाने  सवय कंपन्यांना त्यांच्या स्कोअरचा प्रिाव सादर करावा 

आमण त्यांनी प्रिावासाठी मवनंती  दिऐवजामधे्य  नमूद केलेली मकमान पािता  त्यांना प्राप्त तांमिक स्कोअर पूणय 

केली की नाही याची मामहती प्रकल्पा द्वारे कळमवण्यात यावी. प्रकल्प   एकाच वेळी  तांमिक प्रिावाची  

आवश्यकता पूणय केलेल्या संस्थांना सूमचत करेल. तांमिकदृष्ट्या पाि ठरलेल्या िन्स्थांचा आमथयक  प्रिाव उघडला 

जाईल.  

आषथाक प्रिाव उघडणे:  

 सल्लागारांना तांमिक मूल्यांकन मनकाल कळवल्यापासून  सात  )७(  कामकाज मदवसांच्या आत आमथयक 

प्रिाव उघडले जाऊ शकत नाहीत. 

 कजयदाराना लागू असलेल्या पररचे्छद ५.४०  ते५.४८ नुसार (मबड / प्रिाव उघडणे) आमथयक प्रिाव 

उघडले जातील. 

आषथाक प्रिावांचे मूल्यांकनः   प्रिावासाठी मवनंती  दिऐवजा मधे्य दशयमवलेल्या आवश्यकताची पूतयता करेल; 

एकमित गुणवत्ता आमण मकंमतीचे मूल्यांकनः  प्रिावासाठी  मवनंती  दिऐवजा मधे्य मनमित केलेल्या आवश्यकताची 

पूतयता करेल; 

वाटाघाटी: वाटाघाटीमंधे्य TOR बद्दल चचाय , काययपद्धती, कजयदाराची मामहती आमण कराराच्या मवशेष अटीचंी चचाय 

समामवष्ट् असेल. या चचाय TOR अंतगयत मकंवा कराराच्या अटीमंधील सेवांच्या मूळ व्याप्तीत भरीव बदल करणार 

नाहीत. 

पुरस्कार देण्याच्या हेतूची अषभसुचना( Notification of Intetion To Award) आषण stanstill period : 

पररचे्छद ५.७२ ते ५.७७ नुसार (पुरस्कार देण्याच्या हेतूची अमधसूचना ),आमण पररचे्छद ५.७८ ते ५.८० (standstill 

period); 

 करार पुरस्कार आमण करार पुरस्कार प्रकामशत करणे : पररचे्छद ५.८८  ते ५.९२  (सँ्टडस्तस्टल पीररयड आमण  

कॉन्ट्र  क्ट अवॉड्यसचा मनष्कषय), आमण पररचे्छद ५.९३ते ५.९५  ((कॉन्ट्र  क्ट अवॉडय नोमटस) च्या आवश्यकता पूणय 

करेल; आमण 

डीब्रीमरं्गः  पररचे्छद ५.८१  ते ५.८७  नुसार (कजायदाराद्वारे मडब्रीमरं्ग) 

५.८ षनषश्चत षकमत षनवड(FBD): 

सल्लागारांच्या मयायमदत सूचीमधून मनवड करण्यासाठी गुणवत्ता आमण खचय आधाररत मनवड पद्धतीमधे्य (QCBS) 

प्रमाणेच मनमित मकंमत मनवड पद्धत (FBS) ही एक स्पधायत्मक प्रमहृया असून या पद्धतीमधे्य यशिी  संस्थेची मनवड 

करताना प्रिावाची गुणवत्ता व सेवेची मकंमत मवचारत घेतली जाते. प्रिावासाठी मवनंती दिऐवजामधे्य (RFP 

Document), सेवांचा खचय नमूद करण्यात येऊन तो मनमित म्हणून मनमदयष्ट् केला जातो.सदर मकमतीची मयायदा नंतर 

वाढमवता येणार नाही . मनमित मकंमत मनवड पद्धत ही खालील पररस्तस्थती मधे्य योग्य असले. 

 आवश्यक सल्ला सेवेचा प्रकार सोपा आहे आमण तंतोतंत पररभामषत केला जाऊ शकतो. 

 खचायचे अंदाजपिक वाजवी असून मनमित केलेले आहे; आमण 

 ठरमवण्यात आलेले खचायचे अंदाजपिक पुरवठादारास काम करण्यासाठी पुरेसे आहे. 

प्रिाव कागदपिांची मवनंती बजेट आमण तांमिक प्रिावांसाठी मकमान स्कोअर मनमदयष्ट् करते. ठरलेल्या 

अथयसंकल्पाची आवश्यकता पूणय करणाऱ् या उच्चतम तांमिक स्कोअरचा प्रिाव हा सवायत र्ायदेशीर प्रिाव मानला 

जातो. तपशीलासाठी पररमशष्ठ बारावा, मनवड पद्धती पहा. 

५.९  षकमान षकमत आधाररत षनवड (Least Cost Selection (LCS) : 

 गुणवत्ता आमण खचय आधाररत मनवड (QCBS)  प्रमाणेच, कमी खचय मनवड (LCS)  ही शॉटयमलसे्टड कन्सस्तलं्टग 

र्माांमधील एक स्पधायत्मक प्रमहृया आहे ज्या अंतगयत यशिी र्मयची मनवड प्रिावाची गुणवत्ता आमण सेवांच्या 

मकंमती मवचारात घेते. कमी खचय मनवड (LCS) सामान्यत: प्रमामणत मकंवा रूटीन मनसगायसाठी (जसे की नॉन 

कॉम्प्पे्लक्स वक्सयचे अमभयांमिकी मडझाइन) कामांसाठी योग्य आहे, ज्यासाठी सुस्थामपत पद्धती आमण मानक 
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अस्तित्त्वात आहेत. प्रिाव कागदपिांची मवनंती तांमिक प्रिावांसाठी मकमान स्कोअर मनमदयष्ट् करते. कमीतकमी 

तांमिक स्कोअरपेक्षा अमधक गुण ममळवणाऱ्या प्रिावांपैकी, सवायत कमी मूल्यांमकत खचायसमहत असलेला प्रिाव हा 

सवायत उपयुक्त प्रिाव मानला जातो. तपशीलासाठी पररमशष्ठ बारावा, मनवड पद्धती पहा. 

५.१० गुणवत्ता आषण मुल्य आधाररत षनवड( Quality and Cost Based Selection QCBS) : 

 सल्लागारांच्या मयायमदत सूची मधून मनवड करण्यासाठी गुणवत्ता आमण मुल्य आधाररत मनवड ही स्पधायत्मक पद्धत 

असून या पद्धतीमधे्य यशिी सल्लगार संस्थेची मनवड करताना संस्थेने मदलेल्या प्रिावाचा दजाय व देणाऱ्या सेवाची 

मकंमत या बाबी गृहीत धरल्या जातात.प्रिावासाठी मवनंतीमधे्य तांमिक प्रिावासाठी कमीत कमी गुण स्पष्ट् 

करण्यात येतात.दजाय व मकंमत यांना द्यावयाचे प्रमाण हे संबमधत कामाच्या िरूपावर अवलंबून असते. 

प्रिावासाठी मवनंती दिऐवजास प्रमतसाद मदलेल्या प्रिावापैकी जो तांमिकदृष्ट्या पाि आहे आमण ज्या प्रिावाचे 

सयुक्त गुण(दजाय आमण मकंमत) सवायत जाि आहेत त्या प्रिावास सवायत जाि लाभदायक(पाि) ठरमवण्यात येते. 

तपशीलासाठी पररमशष्ठ बारावा, मनवड पद्धती पहा. 

   मनवडची ही पद्धत योग्य असेल जर : 

 असाइनमेंटच्या कायायची व्याप्ती स्पष्ट्तेसह पररभामषत केली जाऊ शकते आमण संदभय अटी स्पष्ट् आमण 

सुस्पष्ट् आहेत; 

 सल्लागार तसेच सल्लागाराची नेमणूक करणारा ग्राहक स्टार्चा वेळ, असाइनमेंटची मुदत आमण 

सल्लागारांना आवश्यक असणारी इतर साधने व खचायचा अंदाज घेता येतो; 

 डाउनस्टर ीम इरे्क्टचे जोखीम प्रमामणत आमण व्यवस्थामपत करण्याजोगे असतात; 

 असाइनमेंटची क्षमता वाढवण्याच्या पैलूचा अंदाज कालावधी आमण कमयचाऱ् यांच्या वेळेच्या प्रयत्नांशी 

संबंमधत आहे. 

प्रमतसादात्मक प्रिावांची प्राप्ती सुमनमित करण्यासाठी, कू्यसीबीएस अंतगयत आरएर्पी ग्राहकांच्या असाइनमेंटची 

मकंवा सेवांच्या अंदामजत मकंमतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राहकांच्या अंदाजानुसार मुख्य स्टार् इनपुटची 

पातळी (स्टार् टाइममधे्य) दशयवेल, परंतु दोन्ही नाही. तथामप, असाइनमेंट पार पाडण्यासाठी आमण त्यांच्या 

प्रिावांमधे्य संबंमधत मकंमत ऑर्र करण्यासाठी सल्लागार ित: च्या कमयचाऱ् यांच्या वेळेचा अंदाज लावण्यासाठी 

ितंि असतील. 

खालील प्रकारच्या असाइनमेंटसाठी सामान्यत: गुणवत्ता आमण मुल्य आधाररत मनवड (QCBS) मनवडण्याची पद्धत 

अवलंबली जाते: 

 व्यवहाययता अभ्यास आमण मजथे असाईनमेंट सोपी आमण सुस्पष्ट् आहे; 

 मबमडंग कागदपिे आमण तपशीलवार मडझाइन तयार करणे; 

 कामांच्या बांधकामाची देखरेख आमण उपकरणांची स्थापना; 

 नॉनकपे्लक्स मनसगायची तांमिक, आमथयक मकंवा प्रशासकीय सेवा; 

 खरेदी व तपासणी सेवा 

जमटल मकंवा मवशेष असाइनमेंटसाठी गुणवत्ता आमण मुल्य आधाररत मनवड (QCBS) योग्य असू शकत नाही ज्यात 

असाइनमेंटची व्याप्ती योग्यररत्या पररभामषत केलेली नाही आमण स्टार्च्या वेळेचा अंदाज करणे कठीण आहे. 

कृपया गुणवत्ता-आधाररत मनवड प्रमहृयेचा वापर करण्यासाठी, खरेदीच्या पररचे्छद xii मनवड पद्धतीचंा संदभय घ्या. 

५.११ सल्लागार पात्रतेवर आधाररत षनवड (Selection Based on Consultants Qualification CQS) 

कजयदार (प्रकल्प) अमभव्यक्ती िारस्यासाठी प्रिावास Terms of Reference (ToR) जोडून मवनंती करेल. कमीत 

कमी तीन पाि संस्थाना त्यांच्या संबमधत अनुभव आमण पािातामवषयी मामहती सादर करण्याची मवनंती करता येईल. 

अमभव्यक्ती िारस्यासाठी प्रिाव (REoI)  सादर केलेलेया संस्थानामधून सवोत्तम पािता व संबमधत अनुभव 

असलेलेया संस्थेची मनवड करण्यात येते. व त्या संस्थेस तांमिक व आमथयक प्रिाव सादर करण्यासाठी व वाटाघाटी 

करण्यासाठी आमंमित करण्यात येते.  अमभव्यक्ती िारस्यासाठीच्या  प्रिावाची (REoI)  जामहरात करणे अमनवायय 

नाही.लहान िरुपाची कामे करण्यासाठी मकवा आपत्कालीन पररस्तिथी ज्या मधे्य स्पधायत्मक प्रिाव करणे आमण  
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मूल्यमापन करणे आवश्यक नाही अशा मठकाणी सल्लागार पािता आधाररत मनवड पद्धतीचा अवलंब करण्यात 

येतो. 

या मनवड पद्धतीचा वापर खालील  प्रकारच्या असाइनमेंटसाठी केला जातो : 

 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या मनणाययक टप्प्यांवरील असे मनणयय, जसे मक ज्यांचे मोठ्या प्रमाणात तळागाळा 

पयांत दूरगामी पररणाम होतील अशा पयाययी उपायांचा मूल्यमापन अभ्यास ; 

 प्रकल्प धोरण  आमण काययहृमांचे काययकारी मूल्यांकन;   

 उच्च पातळी, अल्पकालीन, तज्ञांचा सल्ला; 

 प्रकल्प आढावा प नेलमधे्य सहभाग  

५.१२ थेट षनवड (Direct Selection):  

जेंव्हा खरेदी करताना ‚प्रमाणबद्ध‛ (Proportional), ‚हेतुसाठी- योग्य‛ (fit-for-purpose) आमण ‚पैशाला मकंमत‛ 

(value for money) या बाबीचंा मवचार केला जातो तेंव्हा थेट मनवड पद्धतीचा (एकल स्रोत मकंवा एकमेव-स्रोत 

मनवड) अवलंब केला जातो. म्हणजे: केवळ एकाच सल्लागार संस्थेशी संपकय  साधणे आमण वाटाघाटी करणे.  

जेव्हा एखादया सेवेचा पुरवठा करण्यासाठी एकच संस्था पाि असते मकंवा सदर संस्थेस प्राधान्य देण्याबाबत सबळ 

समथयन असते तसेच सदर संस्थेस सदर कामाचा अपवादात्मक अनुभव असतो, अशावेळी ही पद्धत वापरणे योग्य 

आहे. कोणत्या पररस्तस्थतीसाठी  थेट मनवड पद्धती वापरणे समथयनीय आहे .कृपया पररचे्छद 7.14 चा संदभय घ्या. 

थेट मनवडीच्या सवय प्रकरणांमधे्य, कजयदार मनष्पक्षता आमण समानता सुमनमित करेल, आमण याची खािी 

करण्यासाठी काययपद्धती मनमित करेल:  

  समान िरूपाच्या सेवांसाठी मकंमती वाजवी असून बाजार मूल्याशी सातत्यपूणय आहेत. 

आमण  

 स्पधायत्मक प्रमहृया टाळण्यासाठी आवश्यक सल्लासेवांची छोया-तुकडयात मवभागणी करण्यात आलेली 

नाही. 

५.१३  स्वतंत्र सल्लागारांसाठी  मंजूर  षनवड पद्धती : 

असाइनमेंटसाठी वैयस्तक्तक सल्लागार मनवडले जातात ज्यासाठी: 

 तज्ञांची टीम आवश्यक नाही; 

 कोणत्याही अमतररक्त ऑमर्स व्यावसामयक समथयनाची आवश्यकता नाही; आमण 

 व्यक्तीचे अनुभव आमण पािता अतं्यत आवश्यक असतात 

संस्थेमधील व्यक्तीचं्या मयायमदत संखे्यमुळे जेव्हा समन्वय, प्रशासन मकंवा सामूमहक जबाबदारी घेणे कठीण होते, 

तेव्हा त्या संस्थेने रोजगार मनमायण करण्याचा सल्ला मदला जातो . जेव्हा पाि वैयस्तक्तक सल्लागार उपलब्ध नसतात  

मकंवा कजयदाराबरोबर थेट करारावर िाक्षरी करू शकत नाहीत . कारण एखाद्या र्मयबरोबर आधीच्या करारामुळे, 

कजयदार  कंपन्यांना असाइनमेंटसाठी पाि वैयस्तक्तक सल्लागार प्रदान करण्यासाठी आमंमित केले जाऊ शकते.  

सवय प्रकरणांमधे्य, कजयदार  मनयुक्त केलेले मनवडलेले वैयस्तक्तक सल्लागार  बाकी उमेदवारांपैकी सवायत अनुभवी 

आमण उतृ्कष्ट् पाि ठरतील आमण हे काम पार पाडण्यास पूणयपणे सक्षम असतील. मूल्यांकन संबंमधत पािता आमण 

वैयस्तक्तक सल्लागाराच्या अनुभवावर आधाररत असेल. 

 

वैयस्तक्तक सल्लागाराची खुली स्पधाात्मक षनवड : 

REoI द्वारे जामहरात देण्यास प्रोत्सामहत केले जात, मवशेषत: जेव्हा कजयदाराकडे अनुभवी आमण पाि व्यक्ती ं

नसतात.मकवा त्यांची उपलब्धता नसते, सेवांचे िरूप कठीण असते . , व्यापक जामहरातीचंा संभाव्य र्ायदा होतो 

मकंवा राष्ट्र ीय कायद्यानुसार जामहरात करणे अमनवायय असते. REoI मधे्य संपूणय टीओआरचा समावेश असेल.REoI ला 

प्रमतसाद देण्यास इचु्छक असणाऱ्यामधून वैयस्तक्तक सल्लागार मनवडले जातात. 

 

वैयस्तक्तक सल्लागाराची मयायमदत स्पधायत्मक मनवड:  
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जेव्हा कजयदारास अनुभवी आमण पाि व्यक्ती उपलब्ध असतात , REOI देण्याऐवजी ते त्या वैयस्तक्तक सल्लागारास 

आमंमित करू शकतात.  जे सल्लागार आवश्यक सल्ला सेवा प्रदान करण्यास पाि ठरतील. संपूणय TOR 

आमंिणासमहत  पाठमवला जाईल. या आमंिणास प्रमतसाद देण्यास इचु्छक असणाऱ्यामधून वैयस्तक्तक सल्लागारांची 

मनवड केली जाईल. 

  

वैयस्तक्तक सल्लागाराची थेट मनवड : 

 

वैयस्तक्तक सल्लागारांची थेट मनवड खालील पररस्तस्थतीत खालील आधारावर केली जाऊ शकते: 

५.१४ वैयस्तक्तक सल्लागाराची स्पधायत्मकरीत्या मनवड झाल्यानंतर मागील कायय चालू ठेवणारी कामे  सातत्याने करेल 

 ५.१५असाइनमेंट्संचा एकूण अपेमक्षत कालावधी सहा ममहन्यांपेक्षा कमी असलेल्या असाइनमेंट्स; 

५.१६  तातडीची पररस्तस्थती; मकंवा 

५.१७जेव्हा ितंि सल्लागारास असाइनमेंटच्या अपवादात्मक योग्यते  संबंमधत अनुभव आमण पािता असते . 

 

५.१४  करार व्यवस्थेचे षवषशष्ट् प्रकार : 

फे्रमवकय  करार(FA): 

फे्रमवकय  एग्रीमेंट ((FA) हा एका  ठरामवक कालावधीत आवश्यकतेनुसार संस्था  मकंवा वैयस्तक्तक सल्लागार  

(कन्सलं्टट्स प नेल) सह स्थामपत केलेला करार आहे. FA अटी व शती मनमित करते ज्या अंतगयत कराराच्या संपूणय 

कालावधीत मवमशष्ट् सल्ला सेवा (कॉल-ऑर् कॉन्ट्र  क््टस) थेट मकंवा स्पधायत्मकपणे पुरमवल्या जाऊ शकतात. 

सल्लागार सेवांच्या आवती मनवडीसाठी मकंवा कजयदार  वेगवेगळ्या घटकांनी एकाच प्रकारच्या सल्लामसलत सेवा 

खरेदी केल्यानंतर  त्यना एकमित करण्यासाठी FA योग्य ठरू शकतात. अमधक मामहतीसाठी पररमशष्ठ XV  पहा . 

५.१५   सल्ला- सेवा षनवडीसाठी महत्वाच्या तरतुदी: 

 चलन (Currency) : प्रिावासाठी मवनंतीमध्ते स्पष्ट्पणे नमूद केले आहे  की संस्था त्यांच्या सेवांची मकंमत RFP मधे्य 

मनमदयष्ट् केलेल्या चलनात व्यक्त करतात. जर RFP मधे्य  एकापेक्षा जाि चलनांमधे्य प्रिावांना परवानगी देत असेल 

तर सवय मनमवदा  मकंमती भारतीय रुपयामधे्य (INR)मधे्य रूपांतररत करण्यासाठीची तारीख आमण मवमनमय तारीख 

RFPमधे्य दशयमवली जाईल. 

मकंमत समायोजन(Price Adujstment):  परदेशी आमण / मकंवा स्थामनक चलनवाढीसाठी मोबदला समायोमजत 

करण्यासाठी, मकंमत समायोमजत तरतूद समामवष्ट् केली जाऊ शकते जर मतचा कालावधी 18 ममहन्यांपेक्षा जाि 

असेल तर. अपवादात्मक म्हणजे, कमी कालावधीच्या करारामधे्य केवळ काही अपवादात्मक प्रकरणांमधे्य मकंमत 

समायोमजत करण्याची तरतूद असू शकते जेव्हा स्थामनक मकंवा मवदेशी चलनवाढ उच्च आमण अंदामजत असेल अशी 

अपेक्षा केली जाते. 

 

देय तरतुदी:  देय रक्कम,, देयकाचे वेळापिक आमण देयक प्रमहृयेसह देय तरतुदीमंवषयी वाटाघाटी दरम्यान 

सहमती दशयमवली जाईल. देयके मनयममत अंतराने (वेळ-आधाररत करारांनुसार) मकंवा मान्य केलेल्या आउटपुट 

(एकरकमी करारांनुसार) मदली जाऊ शकतात. अ  डव्हान्ससाठी देय रक्कम सामान्यत: आगाऊ सुरक्षा ठेवी द्वारे 

परत करावी. 

मनमवदा  आमण काममगरी सुरक्षा (Bid and Performance Securitie):: 

सल्लागार सेवांसाठी मनमवदा आमण काममगरी सुरक्षासह (Bid and Performance Securitie)मवतररत केल्या जाऊ 

शकतात. त्यांची अंमलबजावणी सहसा मनणयय कॉलच्या अधीन असते, त्यांचा सहजपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो 

आमण स्पष्ट् र्ायद्यांमशवाय सल्लामसलत उद्योगाकडे त्यांचा खचय वाढमवण्याचा कल असतो. 

Conflict of Interest:  

 करारामधे्य प्रदान केलेल्या  मोबदल्यामशवाय असाइनमेंटच्या संदभायत सल्लागारास कोणतेही मोबदला ममळणार 
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नाही. 

सल्लागार आमण त्याच्याशी संबंमधत असलेल्या व्यक्ती या इतर संस्थाना मकवा उपहृमांना सल्लामसलत करणार 

नाहीत .  करारा अंतगयत क्लायंटच्या महताशी जुळणाऱ् या इतर कायायत गंुतणार नाहीत. चालू करारा अंतगयत "सेवा" 

चालू ठेवण्याव्यमतररक्त विंूचा प्रवाह मकंवा बांधकाम मकंवा मालमत्तांची खरेदी मकंवा असाइनमेंटशी संबंमधत इतर 

कोणत्याही सेवेची तरतूद वगळण्यात येईल. 

 व्यावसाषयक उत्तरदाषयत्व (Professional Liability): 

सल्लागाराचे दामयत्व हे मवत्तीय कजय घेणाऱ्या प्रकल्पास लागू असणाऱ्या शासकीय कायद्याखाली मनयमन होत 

असल्याने, संबमधत करार अश्या बाबीचंा अंतभायव करणार नाही जो पयांत दोन्ही पक्षकार असे दामयत्व मयायमदत 

करू इस्तच्छत नाहीत. जर ते असे करू इस्तच्छत असतील तर त्यांनी खािी केली पामहजे मक अ) सल्लागाराचे 

ठोक/समस्तन्वत दुलयक्ष मकवा हेतुपुरस्सर गैरवतयन; ब) मवत्तीय कजय घेणाऱ्या प्रकल्पास सल्लागाराचे दामयत्व कोणत्याही 

पररस्तस्थतीत देशच्या भागीदारी चौकटीच्या (सी एर् पी) मधे्य दशयमवलेल्या एकूण करार मूल्याच्या गुणांकापेक्षा आमण 

कराराच्या मवशेष अटीपेंक्षा कमी नसावे ; क) अशी कोणतीही मयायदा केवळ सल्लागाराच्या क्लायंटच्या 

उत्तरदामयत्वाशी मनगडीत असू शकेल आमण तृतीय पक्षांवरील सल्लागाराच्या दामयत्वाशी नाही 

 

 सल्लागाराच्या घोर दुलयक्ष मकंवा हेतूपूवयक गैरवतयन झाल्यास अशी कोणतीही मयायदा असू नये; 

 सल्लागाराची कजयदाराची जबाबदारी कोणत्याही पररस्तस्थतीत CFP मधे्य आमण कराराच्या मवमशष्ट् अटीमंधे्य 

दशयमवलेल्या कराराच्या एकूण मूल्याच्या गुणापेक्षा कमी मयायमदत असू शकत नाही. 

 

कमाचारी बदलीः  

करार कालावधी मधे्य, जर कमयचायाांमधे्य बदल करणे आवश्यक असेल तर (उदाहरणाथय, तबे्यत मबघडल्यामुळे 

मकंवा कमयचारी अनुपयुक्त असल्याचे मसद्ध झाले म्हणून) सल्लागार कजयदाराच्या मंजुरीसाठी कमीतकमी समान 

मकवा शे्रष्ठ पाितेच्या इतर कमयचाऱ् यांचे  प्रिाव देईल. 

 

 लागू कायदा आमण मववादांचे मनराकरण: 

करारामधे्य लागू असलेल्या कायद्याशी संबंमधत तरतूदीचंा समावेश असेल, जो भारतात लागू होणारा कायदा आमण 

वादांच्या तोडगा काढण्यासाठी र्ोरम असावा. 
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प्रकरण ६ 

समुदाय  खरेदी 

६.१ संकल्पना 

              मंजूर सूक्ष्म मनयोजन आराखडा  / लघु पाणलोट  योजनेनुसार असणारे  उपहृम  मनवडक लाभाथी मकंवा 

समुदायाद्वारे (व्हीसीआरएमसी) केले जातील आमण व्यवसाय आराखडे  शेतकरी उत्पादक संस्था  / शेतकरी 

उत्पादक कंपनी द्वारे केले जातील. नागरी बांधकामे ग्राम कृषी संजीवनी सममती मार्य त गावपातळीवरील 

समुदायाद्वारे केली जातील. तसेच शेतकरी उत्पादक गट / संस्था हे  गाव /समूह  िरावरील कृषी-व्यवसाय / कृमष-

उद्योजकता  यामध्य गंुतलेल्या  संस्था ित: हून कृषी-व्यवसाय स्थामपत करण्यासाठी आवश्यक विू व कामे खरेदी 

करेल अशी अपेक्षा आहे.  समुदाय सहभागामुळे बांधकामे आमण उपहृमाचे मनयोजन ते अंमलबजावणीनंतरचे 

कामकाज सुरळीतपणे पार पाडणे आमण प्रकल्पांची यशिी अंमलबजावणी करण्यात मदत होऊ शकते. 

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणाऱ् या मवमवध विू, कामे आमण सेवा कशा खरेदी कराव्यात  

याबद्दल या प्रकरणात  ग्राम कृषी संजीवनी सममतीला सोया टप्प्यांमधे्य सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुसंगतता 

आमण अनुपालन सुमनमित करण्यासाठी मवमवध खरेदीसाठी वापरल्या जाणाऱ् या सुलभ  र्ॉमय आमण िरूप प्रदान 

केल्या जातील. याव्यमतररक्त प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष  खरेदी सममतीसाठी  प्रमशक्षण सुमनमित करेल. 

सामुदाषयक िराची खरेदी  (ग्राम समूह  पातळी / ग्रामपंचायत पातळीवर / गाव पातळीवर / शेतकरी गट 

/संस्था पातळीवर आषण लाभाथी िरावर)   

             ग्राम समूह िर  / ग्रामीण पातळीवर शेती, शेतकरी संघटना िर व वैयस्तक्तक लाभाथी िरावर शेतकरी 

समुदायाकडून जलसंपदा, पाणलोट, जमीन संसाधने, सूक्ष्म मसंचन, हवामान अनुकूल शेती प्रणाली, शेती-

यांमिकीकरण, कृषी-प्रमहृया आमण साठवण गृहे यांच्या मवकासासाठी विू व नागरी बांधकामाकररता  महत्त्वपूणय 

खरेदीची धारणा आहे.. ही सवय खरेदी मवनंती दरपिकामधे्य नमूद केलेल्या मयायदेपेक्षा  जाि नसेल अशी धारणा 

आहे. ग्राम कृषी संजीवनी सममती मार्य त ज्या उपहृमांसाठी खरेदी करावयाची आहे ती मंजूर सूक्ष्म आराखडा  / 

लघु पाणलोट  योजनेत नमूद करावीत. हे प्रापण आराखड्यांतगयत (खरेदी योजनेत) दमशयवले जाईल आमण वामषयक 

कृती आराखड्या मधे्य त्याचा समावेश असेल. खरेदी सममत्यांमार्य त केली जाणारी खरेदी प्रकल्प अंमलबजावणी 

कक्षाच्या  देखरेखीखाली असेल. 

६.२ खरेदी प्राषधकारी: 

काही उपहृम ग्राम कृषी संजीवनी सममती / शेतकरी उत्पादक संस्था/ लाभाथी िरावर राबमवले जातील. याला लघु 

पाणलोट के्षि योजनेचा भाग म्हणून मंजुरी मदली जाईल. ग्राम कृषी संजीवनी सममती ही ग्रामपंचायतीची उपसममती 

म्हणून महाराष्ट्र  ग्रामपंचायत अमधमनयमान्वये गमठत सममती आहे. 

यात खालील सदस्य आहेत: 

 सरपंच (अध्यक्ष) ; प्रगतीशील शेतकरी (२ पुरुष आमण २ ममहला) 

 लघु व सीमान्त अनुसूमचत जाती / जमाती सममतीचे शेतकरी प्रमतमनधी (९ सदस्य) 

         •      ममहला शेतकरी; ममहला बचत-गट आमण शेतकरी गटाचे प्रमतमनधी (२)   

 कृषी - सहािक (तांमिक सदस्य - १); समूह सहािक (सदस्य समचव - १) 

ग्राम कृषी संजीवनी सममतीच्या कायायत प्रामुख्याने पुढील कायाांचा समावेश असेल 

      मनमवदा कागदपिांच्या मवहृीची पोहोचपावती देणे 

 मनमवदा कागदपिांच्या मवहृीची पोहोचपावती देणे. 

 मनमवदांचा िीकार करणे 

 संभाव्य मनमवदाकारांना मामहती प्रदान करणे. 

 खरेदी संबंमधत कायायवाहीचंी नोदं ठेवणे. 

 उपरोक्त काये करण्यासाठी लेखा कमयचारी सरपंचांना मदत करतील. 

        मंजूर लघु पाणलोट के्षि योजनेनुसार गावाची आवश्यकता मनमित करणे व पुढील १२ ममहन्यांमधे्य त्याची 
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अंमलबजावणी करणे ही ग्राम कृषी संजीवनी सममतीची  जबाबदारी आहे. सदर वामषयक आराखडा मामहतीिव 

खुला करावा व मंजूर करावा. 

6.3  कायायची अंमलबजावणी : 

ग्राम कृषी संजीवनी सममतीद्वारे मकंवा समुदायाच्या सदस्यांद्वारे सामुदामयक कामे केली जाऊ शकतात. जर ग्राम 

कृषी संजीवनी सममती ितः  प्रकल्प उपहृम राबवू शकत नसेल तर मवनंती दर पिक पद्धतीनुसार  स्पधायत्मक 

पद्धतीने मनवडलेल्या ितंि कंिाटदारांना कामे प्रदान करता येतील. कृपया मवनंती दर पिकाशी मनगडीत 

मववरणपि आमण इतर प्रपिांचा समावेश असलेल्या जोडपिांचा संदभय घ्या. 

जर मवशेष तांमिक आवश्यकता असल्यास आमण उपरोक्त ग्राम िरावरील संस्थांकडे पुरेशी क्षमता नसल्यास, ग्राम 

कृषी संजीवनी सममती प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला त्याच्या वतीने काम करण्यास मवनंती करू शकते. प्रकल्प 

व्यवस्थापन कक्ष खरेदी योजनेत सवय उपहृमांचा समावेश करेल आमण त्यास बँकेची पूवय मंजुरी घेईल.  

ग्राम पंचायतीद्वारे मकंवा लाभाथी आमण शेतकरी गटांद्वारे केलेल्या सवय खरेदीची नोदं खरेदी पिात परीक्षणासाठी 

आमण ियस्थ लेखा परीक्षणासाठी ठेवली जाईल. 

समुदायामार्य त दर पिकाद्वारे खरेदी चहृ 

  

   

 

     

 

 

                                                               

                                   

 

 

 

 

६.४  सामुदाषयक खरेदीची आवश्यकता 

गुणवत्ता हमी: उत्पादकांच्या अमधकृत मवहेृत्यांकडून आयएसआय प्रमामणत (जेथे-जेथे शक्य असेल तेथे) 

विू व सामहत्यांची खरेदी ही विू / सामहत्याची मवमहत गुणवत्ता ममळवण्याची पमहली पायरी असेल. 

प्रमाण/नग/संख्या हमी: प्रत्यक्ष खरेदी सुरु करण्यापूवी बांधकाम समाधानकारकपणे पूणय  करण्यासाठी 

आवश्यक विु/सामहत्याचे प्रमाण/संख्या/नग  मनमित करावेत. कोणत्याही पररस्तस्थतीत विू / सामहत्याची 

अमतररक्त खरेदी टाळली पामहजे. 

वेळः  कामाचा प्रारंभ आमण काम पूणय होण्याशी आमण विू / सामहत्याच्या मवतरणाची वेळ योग्यरीत्या जुळली 

जाईल यावर कटाक्ष ठेवावा. यात कोणतीही तर्ावत रामहली तर जादा सामहत्य ठेवण्यास भाग पडेल मकंवा 

बांधकाम पूणय होण्यास मवलंब होऊन खचायत वाढ होऊ शकेल. 

दर:  खरेदी करावयाच्या सामहत्य आमण विंूचे दर वाजवी असावेत आमण गुणवते्तशी सुसंगत हवेत तसेच  

अशाच प्रकारच्या अन्य  प्रकल्पांसाठी केलेल्या खरेदीशी तुलनीय असावेत. 

६.५   ग्राम कृिी संजीवनी सषमती माफा त बांधकामांशी षनगडीत खरेदी : 

अ) सूक्ष्म आराखडा / लघु पाणलोट आराखड्यानुसार बांधकामे व उपहृमांची अंमलबजावणी करण्याकामी, 

समूह सहािक हे ग्राम कृषी संजीवनी सममती मार्य त खरेदी प्रमहृया राबमवण्यासाठी मदत करतील. 

प्रते्यक कामासाठी 

उप मवभागीय कृमष 

अमधकाऱ्यांकडून 

तांमिक मंजुरी  

मवनंती दर पिक 

जारी करणे 

सममतीद्वारे दर 

पिकांचे  मूल्यांकन 

मूल्यांकन 

अहवालास 

मान्यता 

खरेदी आदेश 

जारी करणे 

 

करार आमण 

आदेशाची 

अंमलबजावणी 
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बी) मवनंती दर पिकाचे दिावेज तयार करणे, मानकांचा तपशील, दर पिकांची तुलना, उपकरणांचे 

मनरीक्षण आमण बांधकामांची अंमलबजावणी सह सवय टप्प्यांवर गाव / समूह सममतीला तांमिक आमण 

व्यावसामयक सहाि पुरमवण्यात यावे.. 

क) लघु पाणलोट आराखड्यानुसार बांधकामांची अंमलबजावणी करणे ही गाव /समूह िरीय सममतीची 

जबाबदारी असेल. 

ड) बांधकामाशी  संदभायत  खरेदीसाठी खालील तत्वांचे पालन केले जावे: 

 प्रकल्पाच्या अंतगयत असलेले सवय उपहृम गाव / समूह सममतीद्वारे राबमवण्यात येतील. 

 एकमित  मकंवा वैयस्तक्तक उपहृमा कररता कामांच्या खरेदीसाठी, एकच करार एजन्सी गंुतलेली 

असू शकते आमण  ती कंिाटी एजन्सी कामांचे सवय घटक पार पाडण्यासाठी  व्यस्तक्तशः  जबाबदार 

असेल. लाभाथी  / वापरकते गट आमण बचत गट  कंिाटी एजन्सी असू शकतात.  अशा पररस्तस्थतीत 

विंूची खरेदी करणे गंुतलेल्या कंिाटदाराची   व्यस्तक्तशः   जबाबदारी असेल. गाव / समूह  सममती, 

‘facilitator’ म्हणून काम करेल आमण कामांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सममतीवर आहे. 

 ग्राम सममतीस ित: च्या िरावर बांधकाम सामहत्य (गाव पातळीवरील कामांसाठी) खरेदीचा पयायय 

असेल आमण एकतर सामुदामयक श्रम वापरुन त्यांची अंमलबजावणी होईल मकंवा कामगार कंिाट 

एखाद्या कंिाटदाराला देईल. 

 विू, कामे व सेवांच्या खरेदीसाठीचे  असे सवय पयायय प्रकल्प अमधका-यांनी मनणयय घेण्याच्या 

उदे्दशाने मनयोजन टप्प्यावर समुदायाला समजावून सांगावेत. तथामप,  मवनंती दरपिक  दिाऐवज 

तयार करणे, त्यासाठीचा तपशील, दरपिकाची तुलना, उपकरणांची तपासणी आमण / मकंवा 

कामांचे पययवेक्षण यासह सवय टप्प्यांत ग्राम सममतीला तांमिक आमण व्यावसामयक सहाि प्रदान केले 

जाईल. 

 ग्राम सममती  कंिाटदारांशी थेट करार करेल आमण बँकेच्या मान्यतेनुसार मवनंती दरपिक 

दिऐवज आमण या  करार प्रमहृयेसाठीची पद्धतीचा  वापर करेल. 

माती काम, पाणलोट संरचनेसाठी  दगडी बांधकाम इत्यादी  कामे कुशल व  अकुशल कामगार तसेच दैनंमदन 

मजुरीवर काम करणार्या व्यक्तीनंा गंुतवून करता येतात.ग्राम सममती त्यांच्या िरावर कामांच्या 

अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल आमण योग्य नोदंी ठेवल्या जातील. 

 

ग्राम कृषी संजीवनी सममतीच्या कामाची यादी उप पृष्ठभागाच्या डर े नेजद्वारे सुधारणा, सलग समतल चर, 

माती नाला बांध, अनघड दगडाचे बांध, मसमेंट नाला बांध, 

बांध  बंमदिी/ ढाळीचे बांध बंमदिी बांधकाम, सामुदामयक 

शेत  तळे, लघु-पाणलोट के्षि योजना तयार करणे, 

सामुदामयक जममनीवरील वनीकरण. 

      

६.६  लाभाथी शेतकऱ्याकडून / डीबीटी अनुदान सहाय्यासह राबषवले  जाणारे उपक्रम  : 

थेट लाभ हिांतरणाचा वापर करून / वैयस्तक्तक लाभाथी शेतकर्यांकडून कामे / विू व उपकरणाची 

सामुदामयक पातळीवरील  खरेदी करण्यासाठी  मोठी मदत झाली आहे. 

कें द्र सरकारने २०११ मधे्य थेट लाभ हिांतरण पद्धत सुरू करण्याचा मनणयय घेतला आहे ज्यायोगे पारदशयकता 

यावी आमण वेळेत आमण प्रभावी पद्धतीने थेट लाभार्थ्ाांना त्याचा लाभ देण्यासाठी एक मजबूत पद्धत स्थामपत 

केली जावी. महाराष्ट्र  शासनाने मडसेंबर २०१६ मधे्य मवमवधसामामजक उन्नती काययहृम / योजनांसाठी व्यापक लाभ 

हिांतरण पद्धत लागू करण्याचा मनणयय घेतला आहे .ज्यात लाभार्थ्ाांना मालमत्ता मकंवा रोख रक्कम देण्यात येते. 

थेट हिांतरण लाभ  पद्धतीद्वारे र्ायदे खालीलप्रमाणे आहेत : 

 शासकीय मवभाग िरावरील खरेदी कमी करणे. 
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 वेळेवर आवश्यकता पूणय करण्यासाठी लाभाथीस सवोत्तम प्रमतस्पधी स्थामनक बाजारपेठेच्या मकंमतीवर 

इस्तच्छत गुणवते्तची आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्याची संधी 

 थेट लाभ हिांतरणाद्वारे कामकाजात  अमधक पारदशयकता आणणे. 

प्रशासनावरील ताण कमी करण्यासाठी  खरेदी व मवतरण संबंमधत समस्यांचे मनराकरण करणे 

खाली षदलेल्या टप्प्ाचे पालन करून खरेदी केली जाईल : 

  प्रकल्पासाठी मनमदयष्ट् केलेल्या वैमशष्ट्यांनुसार लाभाथींकडून बहुतेक विू थेट खरेदी केल्या जातील 

आमण पडताळणीनंतर मनधी मवतरीत केला जाईल . 

  समुदाय खरेदीच्या बाबतीत, ग्राम कृषी संजीवनी सममतीस  मवनंती दरपिक पद्धतीचा अवलंब करावा 

लागेल आमण मनवडलेल्या बाजारामधे्य (कमीतकमी ३दरपिके) आयएसआय प्रमामणत  (जेथे शक्य 

असेल तेथे उपलब्ध) असलेल्या विू अमधकृत मवहेृत्याकडून दरपिक  ममळमवणे  आमण त्यानुषंगाने 

तुलनात्मक तक्ता  तयार करण्यासाठी जबाबदार असतील. दर पडताळणी करून  सवायत कमी मूल्य  

असणार्या प्रमतसाददाराची मनवड करणे  व नंतर खरेदी आदेश जाहीर करणे. 

  थेट खरेदी केल्या जाणार्या काही विू पुढीलप्रमाणेः  

  

वणयन खरेदीचा स्त्रोत 

रोपे शासन प्रमाण  रोपवाटीका 

 

प्रकल्पामधे्य थेट लाभ हिांतरण सुरू करुन लाभात्यायस  िास-मुक्त अनुदान वाटप करून  लाभार्थ्ाांना 

सक्षम बनमवण्याची कल्पना केली आहे.  लाभाथी आपल्या सोयीनुसार विू खरेदी करेल व प्रकल्प अमधकारी 

याची पडताळणी करेल. प्रकल्प अमधका-यांनी पडताळणी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्ाांच्या 

खात्यात वगय केली जाईल. 

थेट लाभ हिांतरणचे फायदेः  

केवळ पाि लाभार्थ्ायस अनुदान जारी  करने आमण अनुदान वाटपातील अर्रातर्र  प्रमतबंध करणे. 

लाभार्थ्ाांचे आधार मलंक बँक खाते डेटाबेस तयार करुन पारदशयक लाभ मवतरण पद्धत. 

लाभाथी िरावर केले जाणारे व्यवहार त्यास पाहता येतील. 

लाभाथीस त्याच्या पसंतीनुसार विू आमण कामे मनवदण्याचे िातंत्र्य  ममळते. 

६.७  समुदायाद्वारे गुणवत्ता षनयंत्रण: 

   सामुदामयक िरावरील कामांसाठी आवश्यक मवटा, वाळू, एकिीकरण, मसमेंट, स्टील, पाईप्स इत्यादी मवमवध 

विू / सामहत्यांच्या  चाचण्या आमण तपासणीसाठी सोपी पध्दती मवभागातील अमभयंत्याद्वारे समजावून व 

प्रात्यमक्षकाद्वारे दाखमवल्या जातील आमण पुरवठा केलेली सामग्री मवमनदेशनास अनुरूपतसेच आयएसआय 

प्रमामणत आमण मनधायरीत केलेल्या वैमशष्ट्याप्रमाणे कायय होते का मह  खािी  करण्यासाठी नंतर  याची 

अंमलबजावणी केली जाईल . 

 

६.८  कामासाठी लागणाऱ्या कच्च्च्या मालाचे समुदायाद्वारे  गुणवत्ता षनयंत्रण 

सामुदामयक िरावरील कामांसाठी आवश्यक मवटा, वाळू, एकिीकरण, मसमेंट, स्टील, पाईप्स इत्यादी मवमवध 

विू / सामहत्यांच्या  चाचण्या आमण तपासणीसाठी सोपी पध्दती मवभागातील अमभयंत्याद्वारे समजावून व 

प्रात्यमक्षकाद्वारे दाखमवल्या जातील आमण पुरवठा केलेली सामग्री मवमनदेशनास अनुरूपतसेच आयएसआय 

प्रमामणत आमण मनधायरीत केलेल्या वैमशष्ट्याप्रमाणे कायय होते का मह  खािी  करण्यासाठी नंतर  याची 

अंमलबजावणी केली जाईल . 
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६.९   प्रकटीकरण आवश्यकता : 

ग्राम कृषी संजीवनी सममत्ती खालील मामहती गावच्या सूचना र्लक व मुख्य मठकाणी दशयवेल. 

 दरपिके  सादर केलेल्या प्रते्यक कंिाटदाराची नावे 

 दरपिके उघडताना  वाचल्याप्रमाणे उद्धृत दर 

  प्रते्यक दरपिकावरील  नाव  आमण मूल्यांमकत मकमत, आमण 

  मवजेत्या कंिाटदाराचे नाव आमण ते ऑर्र केलेली मकंमत तसेच देण्यात आलेल्या कराराचा कालावधी 

व सारांश 

  करार सुरू / पूणय होण्याची तारीख. 

 

६.१०  सामुदाषयक खरेदीचे फायदे : 

समुदायाचा समावेश असलेल्या  खरेदीमधे्य  खालील र्ायदे  समामवष्ट् आहे: 

 समुदायाच्या मालकीमधे्य  वाढ. 

 समुदायांच्या क्षमतेत वाढ होत असते  जी प्रत्यक्षात  काम आमण देखभाल  या दरम्यान उपयुक्त.  

 समाजात रोजगार आमण आमथयक संधी मनमायण करणे. 

 शासकीय अंमलबजावणी करणाऱ् या संस्थांवरील  खरेदीचा ताण कमी करणे. 

 स्थामनक िरांवर पारदशयकता आमण जबाबदारी वाढमवण्यावर  भर देते. 

 अंमलबजावणी िरावर विू आमण बांधकामे यांच्या  गुणवते्तची  खािी करते . 

खरेदी प्रमहृयेमधे्य  समुदायाचा सहभाग घेताना  हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, स्पधायत्मकता आमण 

पारदशयकता या तत्त्वांशी तडजोड करू नये.  ग्रामीण भागात  समुदायाच्या गरजा व क्षमता यांच्या अनुरुप योजना 

आखली गेली आहे. 

६.११    ग्राम कृिी संजीवनी सषमतीमधील दिऐवजीकरण : 

विू, कायय व सेवा खरेदी करताना प्रते्यक खरेदीच्या प्रते्यक िरावर त्यांची नोदं व दिऐवज तयार करावे.  हे 

खरेदीच्या मनयमांचे पालन करण्याचे सुमनमित करेल 

दिऐवजीकरण करण्याचे टपे्प : 

 प्राप्त झालेल्या दरपिकाचा तपशील ठराव पास करून नोदंमवला जावा 

 सममतीसमोर उघडलेल्या दरपिकाचा तपशील नोदंमवला जावा 

 मान्य केलेल्या खरेदीचा तपशील नोदंमवला जावा 

 नोटीस बोडायवर  दशयमवलेल्या  खरेदीच्या  मामहतीची नोदं ठेवावी. 

 ग्रामसभा / ग्राम पंचायत यामधे्य  चचाय केलेल्या खरेदी संदभायतील  तपशील नोदंमवला जावा 

 खरेदी केलेल्या विू, बांधकाम व सेवांची नोदं स्टॉक / मालमत्ता रमजस्टरमधे्य करावी 

 खरेदी केलेल्या विंूचा मवमा तपशील नोदंमवला जावा. 

खालील तपशीलाचे  दिऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे 

Minutes Books-Items  नमूद केले पामहजेत 

- सवय  दरपिके  उघडलेली  / सीलबंद दोन्ही जतन करावेत 

- मदनांक 

- खरेदीसंदभायत मनणयय घेताना चचाय 

- खरेदीसाठी मान्य केलेली रक्कम 

 

ग्राम कृषी संजीवनी सममतीच्या सदस्यांद्वारे आमण अन्य समुदायाद्वारे पडताळणीसाठी ही मामहती आवश्यक 

असेल. 
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प्रकरण ७ 

बँकेकडून प्रापण आढावा 
 

७.१ सामान्य माषहती  

खरेदी योजनेत बँकेच्या पूवय आढावा मकवा पिात आढाव्याच्या अधीन असलेल्या कराराचा उले्लख आहे. मंजूर  

असलेल्या  अमधकतम मयायदेपेक्षा जाि कराराचा बँकेकडून पूवय आढावा घेतला जातो. इतर सवय करार पिात 

आढाव्याच्या  अधीन आहेत. खरेदी आढावा  म्हणजे विू, कामे आमण  मबगर सल्लामसलत व सल्लामसलत 

सेवांच्या खरेदीशी संबंमधत निी व कागदपिे तपासणे व लेखापरीक्षण  करणे होय. खरेदीचा आढावा घेताना  

खरेदीची  प्रमहृया मान्यताप्राप्त  मवमहत मनयमनानुसार आमण योग्य हेतूने झाली आहे मकवा नाही याबाबत  आढावा 

घेतला जातो.  हे आढाव्याच्या  दरम्यान झालेले  घोटाळे /  काययपद्धतीची कमतरता   मकंवा प्रमहृयेची  अपुरी 

मामहती  मकंवा जाणूनबुजून केलेले दुलयक्ष यासह  पुनरावलोकनाच्या दरम्यान  झालेल्या संभाव्य र्सवणूक / 

भ्रष्ट्ाचाराचा पुरावा चुक / कममशन आमण िुटी दूर करते.  

               काही बाबतीत सहमती दशयमवलेल्या प्रमहृयेचे गंभीर नुकसान मकंवा गैरसोय झाल्यास (खरेदी 

पुनरावलोकनाच्या वेळी लक्षात आले), बँक चुकीची खरेदी घोमषत करू शकते आमण चुकीच्या पद्धतीने खरेदी  

केलेल्या विू, कामे,  मबगर सल्लामसलत सेवा मकंवा सल्लागार सेवांना देण्यात आलेल्या कजायचा तो भाग रद्द 

करण्याचे बँकेचे धोरण आहे. खरेदी आढाव्याचे अहवाल आमण मनरीक्षणे ही खरेदी प्रणाली सुधाररत 

करण्यासाठीआमण  सुधारात्मक उपाययोजना करण्यासाठी मागयदशयक म्हणून काम करतात.   

 

खरेदी आढावा पुढील प्रमाणे घेतला जाईल:          

 

DTEP द्वारे खरेदी योजनेचा पूवा आढावा :  त्या संदभायतील अद्ययावत मामहती  मह  प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  / 

प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष  / आयपी यांनी खरेदी मनयमनाच्या तरतुदीनुसार तयार केलेली आहे. आमण ती 

अद्ययावत मामहती मह  प्रकल्प अंमलबजावणी योजना, मवत्तपुरवठा करारासह आमण मवमनयमांशी सुसंगत 

असतील. 

 

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष –PoCRA खरेदी षवभागाकडून आढावा: 

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  , POCRA येथे तयार केलेला सममपयत खरेदी कक्ष हा  प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  / 

प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष  आमण समुदाय पातळीवर केलेल्या नमुना आधारावर केलेल्या खरेदीचा मनयममतपणे 

आढावा घेईल आमण आवश्यकतेनुसार सुधारात्मक उपाय करेल. 

 

जागषतक बँकेकडून  पूवा आषण पश्चात खरेदी आढावा : सषविर माषहती  खाली ७.२  आषण ७.३  मधे्य 

प्रदान केले आहेत. 

७.२  जागषतक बँकेकडून विू, कामे आषण  षबगर सल्लामसलत सेवांच्या खरेदीचा आढावा: 

 

७.३ पूवा आढावा : 

कराराचा पूवा आढावा : पूवय आढावा करारासाठी जागमतक बँक खरेदी मनणययाच्या  प्रते्यक टप्प्यावर पूवय आढावा 

घेते. पूवय आढावा अंतगयत करण्यात येणाऱ्या खरेदीसाठी अमधकतम मयायदा मंजूर खरेदी योजनेत देण्यात आली 

आहेत. विू, कामे आमण उपकरणे आमण  मबगर सल्लामसलत सेवा यांचा पूवय आढावा मवत्तपुरवठा कराराच्या 

तरतुदी, बँकेच्या खरेदी मागयदशयक तते्त्व आमण खालील कागदपिांवर मनमवदा  दिऐवजात वापरलेल्या अटी व 

शतींसह खरेदी महृयांच्या सुसंगततेचे पुनरावलोकन करण्यासाठीः  
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• खरेदी योजना /आराखडा  

• मनमवदा आमंिणासह  मनमवदा दिऐवज;  

• मनमवदापूवय बैठकीचें इमतवृत्त ;  

• मनमवदा  मुल्याकन अहवाल आमण ;  

• Final contract(s) with checklists for WBR  

• करार दुरुिी; 

मवमवध टप्प्यांवरील पूवय आढावा करारावर बँकेचा ना-हरकत मागण्याकररता ग्राहकाद्वारे सादर केलेली कागदपिे 

खाली सूचीबद्ध आहेतः  

विू कामे सल्लामसलत सेवा  

खरेदी आराखडा खरेदी आराखडा खरेदी आराखडा 

मनमवदेसाठी आमंिण ( IFB) / 

मनमवदेसाठी मवनंती कररता  मनमवदा 

दिऐवज 

मनमवदेसाठी आमंिण ( IFB) / 

मनमवदेसाठी मवनंती कररता  मनमवदा 

दिऐवज 

 अमभव्यक्ती िारस्यासाठी मवनंती 

(REoI)/ प्रिावासाठी मवनंती ( RFP) 

पूवय मनमवदा पुरवणी   

Addendum of Pre-Bid  

 

पूवय  मनमवदा पुरवणी    

 Addendum of Pre-Bid  

 

पूवय प्रिाव पुरवणी 

Addendum of Pre-praposal 

मनमवदा  मूल्यांकन अहवाल मनमवदा  मूल्यांकन अहवाल तांमिक मूल्यांकन अहवाल 

कराराचा मसुदा कराराचा मसुदा करारासह एकमित मूल्यांकन अहवाल  

७.४ खरेदी  पश्चात आढावा :  

ज्या करारांचा बँकेद्वारे पूवय आढावा घेतला जात नाही त्या करारांचा खरेदी पिात आढावा घेतला जाऊ शकतो. 

प्रकल्पाअंतगयत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आमण प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष यांचे कडून खरेदी केलेल्या काही 

मनवडक कराराचा  बँकेकडून वामषयक खरेदी पिात आढवा घेतला जातो. बँकेचे  पययवेक्षण ममशन मकंवा बँकेने 

नेमलेल्या सल्लागाराद्वारे मनवडकपणे  भेट देऊन त्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल . खरेदी पिात आढाव्याच्या 

आधीन असेलेल्या कराराच्या प्रमत( खचायच्या से्टटमेंटनुसार मवतरीत  केलेले  खचायचा  दावा ).नुसार बँकेकडे 

पाठमवल्या जात नाहीत.  

        यामधे्य विू, कामे, मबगर  सल्लामसलत सेवा आमण सल्लागार सेवांच्या खरेदीशी संबंमधत र्ायली आमण 

कागदपिांचा आढावा समामवष्ट् आहे. आमण अंमतम करारासह पररमशष्ट्ासह मूल्यांकन नोट / पुरस्कारांच्या 

मशर्ारसी आमण सवय कागदपिे समामवष्ट् करेल, जे तपासणी  सूचीसह खरेदी पिात आढाव्याच्या  वेळी सादर 

केले जावे. 

 

अंतगात लेखापरीक्षणाद्वारे खरेदी पश्चात आढावा : अंतगयत लेख परीक्षणच्या TORमधे्य  आमथयक वषायत 

समूहाकडून केल्या जाणाऱ्या १0%  कराराचा  खरेदी  आढाव्यात समावेश असावा . 

  

७.५  खरेदी पश्चात आढाव्याची  वारंवाररता:  

 

 ममशन दरम्यान बँकेच्या पिात आढाव्या व्यमतररक्त , पिात आढावा  दरवषी घेतला जातो  मकंवा जागमतक 

बँकेद्वारे मनयुक्त केलेल्या बँक टीम मकंवा सल्लागारांना  जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा घेतला जातो.  अशा 

पुनरावलोकनांमधे्य सवय प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था आढावा वेळेवर पूणय करण्यात पूणय सहकायय प्रदान 
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करतील. प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  सुमनमित करेल की सवय मामहती त्वररत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 

 

 

७.६  खरेदी पश्चात आढावा  आषण लेख परीक्षणासाठी कागदपते्र तयार  ठेवण्यासाठीचे धोरण:  

 प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  / प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष  मवत्त कराराच्या समाप्तीच्या तारखेनंतर दोन वषाांपयांत 

प्रकल्प अंमलबजावणीदरम्यान प्रते्यक करारासंदभायत सवय कागदपिे ठेवतील. या दिऐवजीकरणात समामवष्ट् 

असेल, परंतु इतकेच मयायमदत नाही:  (i) प्रते्यक कराराचे िाक्षरी केलेले मूळ प्रत आमण त्यानंतरच्या सवय दुरुिी 

मकंवा अमतररक्त; (ii) मूळ मनमवदा / प्रिाव, सवय कागदपिे आमण कराराच्या मनवडीची आमण अंमलबजावणीशी 

संबंमधत पिव्यवहार, ज्यामधे्य मनमवदा / प्रिावांचे मूल्यांकन करण्यासाठी पामठंबा आहे (वैयस्तक्तक गुणांकन 

तक्त्यासह), आमण पुरस्कारासाठी  बँकेस केलेली मशर्ारस; आमण  (iii) पेमेंट इनव्हॉइस मकंवा प्रमाणपिे तसेच 

विू, कामे आमण  मबगर सल्लामसलत सेवांची तपासणी, मवतरण, पूणयत्व आमण िीकृतीचे प्रमाणपि.थेट 

कराराच्या आधारावर देण्यात आलेल्या विू व कामांच्या करारासाठी, कागदपिांमधे्य त्या पद्धतीचा वापर 

करण्याचे औमचत्य, संस्थेची तांमिक आमण आमथयक क्षमता आमण कराराची सही केलेली मूळ प्रत  समामवष्ट् असेल. 

थेट मनवड  पद्धतीच्या आधारावर देण्यात आलेल्या सल्लामसलत करारासाठी, दिऐवजीकरणात पद्धत 

वापरण्याचे औमचत्य, मनवडलेल्या सल्लागाराची पािता आमण अनुभव आमण कराराची सही केलेली मूळ प्रत  

यांचा समावेश असेल. पीएमयू / पीआययू बँकेद्वारे मकंवा त्याच्या सल्लागार / लेखा परीक्षकांकडून तपासणीसाठी 

मवनंती केल्यावर असे कागदपिे बँकेला सादर करतात. प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  / प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष 

हे बँकेद्वारे मकंवा त्याच्या सल्लागार / लेखा परीक्षकांकडून तपासणीसाठी मवनंती केल्यावर असे कागदपिे बँकेला 

सादर करतात.  

 

७.७ खरेदी पश्चात आढावा पासून ते पूवा खरेदी आढावा बदल : 

 

अ) खरेदी योजनेत सूमचत केलेल्या कराराच्या मकंमतीचा अंदाज बँकेच्या पूवय आढावा अमधकतम रकमेपेक्षा कमी 

असलेले करार हे पूवय आढाव्यात येतात. जर करार मूल्य अमधकतम रकमेपेक्षाजाि असतील तर खरेदी पिात 

आढाव्यात येतात. आधीपासूनच प्रमहृया केलेली सवय संबंमधत खरेदीची कागदपिे, मूल्यमापन अहवाल आमण 

पुरस्कारासाठीच्या मशर्ारसीसह, बँकेला त्याच्या पूवय आढाव्यासाठी आमण कराराच्या पुरस्कारापूवी  ना हरकत 

घ्यावी. 

ब) याउलट, मनवडलेल्या र्मयची आमथयक ऑर्र पूवय आढाव्याच्या अमधकतम रकमेच्या खाली येते तेव्हा पूवय 

आढावा प्रमहृया चालूच रामहल. 

क) मवमशष्ट् पररस्तस्थतीत, कजयदाराकडून   खरेदी योजनेत ठरमवलेल्या पूवयसूचनाच्या उंबरठ्यापेक्षा कमी असलेल्या 

करारासाठी पूवय आढावा प्रमहृयेचे पालन करण्याची बँकेची आवश्यकता असू शकते, उदाहरणाथय, बँकेने एखाद्या 

गंभीर तहृारीच्या बाबतीत. पूवीच्या मूल्यांकनापेक्षा जाि मकंवा कमी खचायच्या अंदाजानुसार जेव्हा मनवड 

पद्धतीमधे्य बदल आवश्यक असेल, तेव्हा खरेदी योजना कजयदाराद्वारे सुधाररत केली जाईल आमण पूवय 

आढाव्यासाठी आमण ना-हरकत घेण्यासाठी बँकेकडे पाठमवण्यात येईल. 

 

७.८ कराराच्या पुरस्कारांचे प्रकाशन: 

अ) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  / प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष हे सवय करारासाठी ऑनलाईन मामहती प्रकामशत 

करतील जेव्हा शॉटय मलस्टमधे्य कोणतीही परदेशी कंपनी असेल आमण परदेशी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या सवय 

थेट मनवड कराराचा समावेश असेल, 

ब) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष  / प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष हे त्यांच्या संबंमधत वेबसाइट्स आमण PoCRA 

वेबसाइटवर सवय करार  प्रकामशत करतील मजथे shortlist मधे्य र्क्त राज्य कंपन्या आमण राज्य सरकारांना 
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देण्यात आलेले  सवय थेट मनवड करार मकवा मनमवदेसाठी मवनंती अंतगयत असलेल्या सवय करार फे्रमवकय  करारांसह  

आमण शासनाच्या मवभागामार्य त (Force account) प्रदान केलेल्या, आमण लहान मूल्य असलेले थेट करार यांचा 

समावेश असेल. पूवय आढाव्या अंतगयत बँकेचे ना –हरकत प्राप्त झाल्यापासून २ आठवड्याच्या आत कराराचा 

पुरस्कार जाहीर करावा.  विू आमण कामे यांच्या खरेदी पिात अधाव्याच्या बाबतीत सल्लागाराशी २ 

आठवड्यातील यशिी वाटाघाटी नंतर कराराचा पुरस्कार जाहीर करण्यात येईल . 

सल्लागार कराराबाबतीत, प्रकाशनांमधे्य प्रते्यक पद्धतीसाठी संबंमधत आमण लागू असलेली मामहती खालीलप्रमाणे 

समामवष्ट् असेल :  (अ)  short list  मधील  सवय सल्लागारांची नावे, ज्यांनी प्रिाव सादर केले त्यांचा उले्लख; (ब) 

एकूणच तांमिक गुणांकन  आमण प्रते्यक सल्लागाराला प्रते्यक उप-मनकष व मनकषांसाठी मनमित  केलेले  गुण; 

(क) प्रते्यक सल्लागाराद्वारे नमूद केलेल्या आमण वाचल्या गेलेल्या मकंमती आमण त्यांचे  मूल्यमापन केल्याप्रमाणे; 

(ड) अंमतम एकमित गुणांकन आमण सल्लागारांची अंमतम रँमकंग; आमण (इ) यशिी सल्लागाराचे नाव आमण 

कराराची एकूण मकंमत, कालावधी आमण सारांश व्याप्ती. ज्यांनी प्रिाव सादर केले आहेत अशा सवय 

सल्लागारांना  अशा सूचना पाठमवल्या  जातील. विू आमण कामाच्या कराराच्या बाबतीत, प्रकाशनात  मनमवदा  

आमण लॉट हृमांक आमण प्रते्यक पद्धती संबंमधत आमण लागू असलेली मामहती खालीलप्रमाणे असेल : (अ) 

मनमवदा सादर केलेल्या प्रते्यक मनमवदादाराचे नाव; (ब) मनमवदा  उघडल्यानंतर वाचलेल्या मनमवदेची  मकंमत; (क) 

मूल्यमापन  केलेल्या प्रते्यक मनमवदेच्या  मकंमतीचें मूल्यांकन; (ड)  मनमवदाकाराची नावे ज्यांची मनमवदा 

नाकारण्यात आली होती कारण  ती मनमवदा प्रमतसाद क्षम नाही मकंवा पािता मनकषांची पूतयता करत नाही अशा 

कारणांसह नाकारली गेली; आमण (इ)  यशिी मनमवदादाराचे नाव, कराराची अंमतम एकूण मकंमत तसेच 

कराराचा कालावधी व सारांश. 

िाक्षरी केलेल्या कराराची सुसंगत प्रत ममळाल्यानंतर बँक त्याच्या बाय वेबसाइटवर पूवय आढाव्या अंतगयत 

कराराच्या पुरस्काराच्या प्रकाशनाची व्यवस्था करेल. 

 

७.९ बँकेचे  मंजूरी धोरणे आषण कायापद्धती ( Due Diligence concerning Bank’s Sanctions 

Policies and Procedures ) 

 

अ)  प्रिावांचे मूल्यमापन  करताना, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष  

मनमवदाधारकास  / सल्लागारांस बँकेच्या बाय वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या र्सवणूकीचे आमण 

भ्रष्ट्ाचारासंबंमधत खरेदी-मवहृीच्या मनयमांनुसार, मनलंमबत केलेल्या कंपन्यांच्या आमण व्यक्तीचं्या 

याद्यांमधून पािता तपासून  घेईन  

ब) अशा करारावर िाक्षरी झाल्यानंतर बँकेने मंजूर केलेल्या संस्था  मकंवा व्यक्तीद्वारे चालू असलेल्या 

कराराचे (पूवय  मकंवा  पिात आढावा घेत असले तरी) जवळून देखरेख ठेवून कजयदार अमतररक्त देय 

व्याप्ती लागू करेल. 

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष /प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष मनलंबन केलेल्या  कुठल्याही कंपनी सोबत मकवा 

सल्लागारासोबत बँकेच्या पूवय संती मशवाय नवीन करारावर िाक्षरी करू शकणार नाहीत मकंवा नवीन 

दुरूिीवर िाक्षरी करणार नाहीत.  

क) मूळ कराराची पूतयता होण्यापूवी मकंवा सुधाररत ताररख पूणय होण्याच्या तारखेआधीच बँक अमतररक्त 

खचायसाठी मवत्तपुरवठा करेल: 

(i) पूवय आढावा  करारासाठी, ज्या दुरुिीमधे्य बँकेने त्याला ना हरकत मदली आहे ; आमण 

(ii) खरेदी पिात आढावा  करारासाठी मनलंबनाची मकंवा डीबमेंटच्या प्रभावी तारखेपूवी िाक्षरी 

केलेल्या दुरुिीमधे्य, मनलंबन मकंवा मज्जाव केलेल्या  प्रभावी तारखेला मकंवा नंतर मनलंमबत 

मकंवा प्रमतबंमधत संस्था  मकंवा व्यक्तीबरोबर िाक्षरी केलेल्या कोणत्याही मवद्यमान करारामधे्य 

कोणतीही नवीन दुरुिी, मकंवा कोणतीही  नवीन पुरवणी  मकंवा पररमशष्ट् सादर करण्यास बँक 
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मवत्तपुरवठा करणार नाही. 

 दरपत्रकासाठी षवनंती कररता पररषशष्ठ १ करा आषण करू नका (Dos and Don’ts) 

करा ( Dos) 

ही पद्धत US $ १,००,००० ( INR 63.87) including taxes  पयांत मकंमतीच्या  सहज उपलब्ध होणाऱ्या विू मकवाप्रमाण 

मानक तपशील असलेल्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी वापरावी.. 

संभाव्य पुरवठादारांची यादी जतन करा आमण बाजारात उपलब्ध झालेल्या अद्ययावत उत्पादक, उत्पादन, तंिज्ञान आमण 

अंदामजत बाजारभाव, पुरवठा पिात सेवा इत्यादी बाबीचें बाजारपेठेत बारकाईने मनरीक्षण करा. 

जागमतक बँकेने मान्य केलेल्या नमुना दिऐवज / मववरणपिावर आधाररत मवनंती दर पिकाचा वापर करा. 

मवनंती दर पिक सवय संभाव्य पुरवठादारांना पाठवावे. ( दरपिक मागणी मवनंती पिक ) 

संभाव्य मनमवदाकारांना त्यांचे दर पिक सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्या. (१० ते १४ मदवस ) 

जेव्हा केवळ देशांतगयत कंपन्यांकडून दर पिके मागमवली जातील तेव्हा भारतीय चलनात (INR) दर/मकंमत नमूद केलेली  

असावा. 

कोणतीही गल्लत टाळण्यासाठी सवय दर पिकावरील र् क्स, र्ोन, िाक्षर्या नमुन्यांची आमण पत्त्ांचे परीक्षण करा. 

लागू असेल तेथे DGS&D यांचे दर करार वापरावेत; मजथे शक्य असेल तेथे GEM चा वापर करा. 

मनमवदा सादर करण्यासाठी कोणताही अडथळा नसेलेल्या सोयीस्कर मठकाणी मनमवदा बॉक्स ठेवा. मनमवदा बॉक्स ठेवणे. 

शक्य नसल्यास दर पिके जमा करून घेणाऱ्या अमधकारी/कमयचाऱ्याचे नाव मवनंती दर पिकामधे्य स्पष्ट्पणे नमूद करावे.. 

मवनंती दरपिकामधे्य नमूद केलेल्या मदनांक व वेळेस दर पिके कटाक्षाने उघडावीत. दर पिके जमा करणे आमण 

उघडणे या दरम्यान १५ -३० मममनटांचे अंतर असावे. 

मवनंती दर पिकामधे्य नमूद केलेल्या सवय मूल्य / मकंमतीचंा समावेश करून अंमतम मूल्य / मकंमत मनमित करून दर 

पिकांचे मूल्यांकन करा तथामप, विंूची अंमतम मकंमत मनमित करतेवेळीविंूवर लागणारे कर (जीएसटी) वगळावेत. 

मवनंती दर पिक जारी केलेल्या मनमवदाकारांची नावे नमूद असलेले, मवनंती रमजस्टर, पोहोच पावती, मनमवदा उघडण्याचे 

रमजस्टर, खरेदी संमचका आमण कराराच्या संमचका ठेवण्यात याव्यात. 

बँ्रडचे नाव आवश्यक असल्यास समकक्ष ३-४ बँ्रड मनवडण्यापेक्षा मकंवा ‚समकक्ष‛ शब्द नमूद करावा. 

सवायत कमी मकंमतीचे दर पिक नाकारण्याचे समथयन स्पष्ट्पणे नोदं केले जावे. 

मवनंती दर पिकामधे्य मदलेल्या तपशीलांनुसार सवायत मकर्ायतशीर ठरणाऱ्या मनमवदाकाराची कटाक्षाने मनवड करावी. 

Don’ts for RFQ  

 

US $ १००,००० ची (मकंवा प्रकल्प दिावेजामधे्य नमूद केलेली) मयायदा ओलांडणे. 

थेट खरेदी करता यावी म्हणून मोठ्या खरेदीचे लहान लहान तुकड्यांमधे्य मवभाजन करणे 

जमटल तांमिक बाबीचं्या खरेदीकररता मोठ्या प्रमाणात कागदपिांची पूतयता करणे आवश्यक ठरत असल्यामुळे थेट 

खरेदीचा पयायय मनवडणे. 

सहयोगी संस्थाना मवनंती दर पिक जारी करणे. 

दोन मकंवा तीन मलर्ार्ा पद्धती वापरणे. 

राज्य दर करार मकंवासामंजस्य करार वापरणे. 

िाक्षरी नसलेल्या दर पिकांचा मवचार करणे. 

वाटाघाटी करणे. 

नवीन / दुसरा प्रिाव देणे. 

वैधता मुदत संपल्यानंतर कंिाट देणे. 

3 पेक्षा कमी दर पिक वर खरेदी करने . 

मवनंती दर पिकामधे्य मधे्य एकाच बँ्रडचे नाव वापरणे. 

नमुन्यानुसार दर पिक/मकंमती ममळवणे. 

मवनंती दर पिका मधे्य नमूद केलेल्या मानक तपमशलापेक्षा अमधक चांगले मानक असल्याकारणाने तांमिकदृष्ट्या योग्य  

असलेली सवायत कमी दराची मनमवदा नाकारणे. 

कंपन्यांना रोख  पैसे देणे. 
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खरेदी र्ायदेशीर आहे म्हणून अमधक स्पधायत्मक पद्धतीनंा by pass करण्यासाठी  वापरु नये  मकंवा लहान 

खरेदीमधे्य मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी वापरु नये.  प्रमतमष्ठत,  स्तस्थरस्थावर आमण खरेदी केल्या जात असलेल्या 

विू मकंवा सेवा यांच्या पुरवठादार आहेत अशा  तीनपेक्षा जाि कंपन्यांना  दरपिकासाठी मवनंती  करावी,  

त्यांच्या  व्यवसायाचा एक भाग म्हणून (मकमान आमंमित केलेल्या व्यक्ती ऑर्र देतील की नाही याची 

पडताळणी केल्यावर) मकमान  खािी करुन घेण्यासाठी तीन मवनंती दरपिके  प्राप्त करणे; जर अनपेमक्षत 

दरपिक  प्राप्त झाले तर ते संस्थेचे  िरूप व प्रमतष्ठा याची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक बाबीचंा  अभ्यास 

केल्यानंतर  िीकारले जाऊ शकतात. 

जर मदलेल्या  वेळेत खरेदीदाराला कमीतकमी तीन दरपिके  प्राप्त झाली  नसल्यास, ज्या पुरवठादारांनी 

दरपिके  सादर  केली  नाहीत  त्यांनी, सादर  करायचे आहे की नाही आमण मकती लवकर करतील  याची 

तपासणी केली पामहजे. त्यानुसार सादरीकरणाची वेळ  वाढमवली  जाऊ शकते. खरेदीदार सवायत र्ायदेशीर 

मनमवदेच्या आधारे त्यास हव्या असलेल्या दरपिकाची मनवड करतो जी दरपिके मवमहत मापदंडानुसार  

तांमिकदृष्ट्या प्रमतसादक्षम असतात आमण सवय व्यावसामयक मापदंड पूणय करतात जसे मवमहत वेळापिक, देयक 

अटी इ. अशा पररस्तस्थतीत,  या बाबी  मवनंती दरामधे्य तसेच मूल्यांकन नोटमधे्य देखील सूमचत केल्या पामहजेत. 

 

 पररषशष्ट्  2 : TOR तयार करणे 

सवा साधारण माषहती  

अ) हा अमभव्यक्ती िारस्या साठी मवनंती आमण  प्रिावासाठी  मवनंतीचा  एक महत्त्वाचा भाग आहे. ToR हा  

काम  आमण त्याची योग्य अंमलबजावणी समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे अनावश्यक अमतररक्त 

काम आमण प्रकल्पासाठी अमतररक्त खचय होण्याचा धोका कमी होतो. सल्लागार प्रिाव तयार करताना, 

कराराच्या वाटाघाटी आमण सेवांच्या अंमलबजावणी दरम्यान अस्पष्ट्तेचा धोका कमी होण्यास मदत होते.  

 

ब) TOR हा संबंमधत मवषय  तज्ञ मकंवा त्या संबंमधत के्षिातील मवमशष्ट् र्मयद्वारे तयार केले जाईल. TOR मधे्य वणयन 

केलेल्या सेवांची व्याप्ती उपलब्ध अथयसंकल्पाशी सुसंगत असेल. TOR मधे्य  कामाची उद्दीषे्ट्, हेतू  आमण व्याप्ती 

स्पष्ट्पणे पररभामषत करावी आमण सल्लागारांना  प्रिावांच्या तयारीस मदत करण्यासाठी पाश्वयभूमी  (मवद्यमान 

संबंमधत अभ्यास आमण मूलभूत डेटाच्या यादीसह) प्रदान करेल. जर ज्ञान मकंवा प्रमशक्षण हिांतररत करणे हे एक 

उद्दीष्ट् असेल तर, प्रमशमक्षत केलेल्या व करावयाच्या  कमयचाऱ् यांच्या तपशीलांसह रूपरेषा स्पष्ट् केली पामहजे 

ज्यायोगे सल्लागाराला  संसाधनाचा अंदाज  लावण्यासाठी मदत होईल.  TOR मधे्य   कामे आमण अपेमक्षत 

आउटपुट (उदाहरणाथय अहवाल, डेटा, नकाशे, सवेक्षण इ.) पार पाडण्यासाठी  आवश्यक  सेवा आमण 

सवेक्षणांची यादी असेल. 

 

खालील बाबी TORच्या तयारीसाठी मागादशान करतील ; 

 TOR मधे्य सल्लागारांना प्रमतसादात्मक प्रिाव सादर करण्यास सक्षम करण्यासाठी प्रकल्पाची  पुरेशी 

पाश्वयभूमी मामहती असणे आवश्यक आहे. 

 मवशेषतः  कामाची व्याप्ती उपलब्ध अथयसंकल्पाशी सुसंगत असावी. 

 TOR ने ग्राहकांची संस्था आमण मतची तांमिक कौशल्य आमण संस्थात्मक शक्ती यांचे िर मवचारात घेतले 

पामहजेत 

 

TOR चा मजकूर 

TOR मधे्य  कामे  आमण  प्रकल्पाबद्दल पुरेशी मामहती असावी जे आमंमित सल्लागारांना प्रमतसादात्मक प्रिाव 

तयार करण्यास सक्षम करतील. साधारणपणे TOR मधे्य खालील गोष्ट्ी समामवष्ट् असतात: 
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तक्ता ८ : TOR ची  षविृत माषहती 

क्रमांक  TOR ची षविृत 

माषहती 

   षवशेितः , खालील  तपशील समाषवष्ट् असावा  

i)  प्रकल्प  आमण कामाची  

पाश्वयभूमी मवषयक मामहती 

 प्रकल्प प्रामधकरणाचे नाव; 

 प्रकल्पाचे स्थान 

 प्रकल्पाचा हेतू ; 

 प्रकल्पाचा इमतहास (आतापयांत आमण कुणाद्वारे केली 

गेलेली काम); 

 संबंमधत अभ्यास आमण मूलभूत डेटाची यादी 

 प्रकल्पातील सल्लागारांची आवश्यकता; 

 समस्यांचे मनराकरण करणे; 

 सल्लागारांद्वारे करण्याच्या महृया; 

 कामासाठी मवत्तपुरवठा करण्याचा स्त्रोत; आमण 

 देखरेखीची व्यवस्था 

ii)  कामाच्या उमद्दष्ट्ांचे 

संमक्षप्त  मवधान 

 मवकास काययहृमांची तयारी; 

 गंुतवणूक करण्यापूवी प्रकल्पाच्या   व्यवहाययतेची  तपासणी 

; 

 प्रकल्पांची रचना; 

 मनमवदा  कागदपिे तयार करणे  

 कामांची देखरेख; 

 प्रमशक्षणाची तरतूद; 

 मामहती  संकलन आमण मवशे्लषण; आमण 

 खासगीकरण प्रकल्पांसारखे  प्रकल्प प्रामधकरणाच्या 

मालमते्तचे  मवहृीसाठी मूल्यांकन 

iiii)  करावयाच्या कामांची 

रूपरेषा (सेवांची व्याप्ती ) 

ज्ञानाचे हिांतरण 

समामवष्ट् असल्यास व 

अन्य काही . 

 

 

 सेवेची व्याप्ती स्टार् -ममहन्याच्या अंदाजानुसार मकंवा 

सेवांच्या अंदामजत मकंमतीशी सुसंगत असावी. 

 अमभहिांकन िीकारण्याची व्याख्या, व्याप्ती, मयायदा 

आमण मनकष; 

 इस्तच्छत तपशीलांची पातळी (मडझाइनची पातळी, अचूकता, 

मकंमतीच्या अंदाजांची रचना आमण पुढे); 

 प्रकल्पाचा अंदामजत कालावधी (time horizon, life span 

of project components, and so forth);  

 

 समान प्रकल्पांसह कामांची  आवश्यक तुलना; 

 मुख्य मुद्द्ांकडे लक्ष मदले पामहजे; 

 मवचारात घेतलेले पयायय; 

 आवश्यक सवेक्षण, मवशेष मवशे्लषणे आमण मॉडेल; 

 मवशेष उपकरणे आवश्यकता; 

 प्रकल्पाची संस्थागत आमण कायदेशीर चौकट; 

 ज्ञान, उद्दीषे्ट् आमण व्याप्ती हिांतररत करणे; 

 भाषेची आवश्यकता; 

 वापरण्यासाठी मोजमापाची युमनट्स; 

 आवश्यक सातत्य, जसे डेटा एकि करणे; 
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 गुणवत्ता व्यवस्थापन आवश्यकता )आवश्यक असल्यास( ; 

 लागू असल्यास, प्रमशक्षण सेवांचे प्रकार; प्रमशक्षण पध्दती 

आमण पद्धती आमण साधने. 

iv  कामे पूणय करण्याचे 

वेळापिक 

 देयक अटी आमण सल्लामसलत कालावधीशी सुसंगत 

राहण्याचे पूणय वेळापिक. 

v)  ज्यांच्या सीव्हीचे 

मूल्यांकन केले जाईल 

अशा मुख्य 

व्यावसामयकांचे वणयन 

 ज्यांच्या सीव्हीज्चे मूल्यांकन केले जाईल अशा प्रते्यक प्रमुख 

व्यावसामयकांची आवश्यक पािता आमण अनुभवाची यादी. 

vi)  उत्पादन आमण मवतरण 

(ररपोटयची यादी, 

मवतरणांचे वेळापिक, 

काममगरीचा कालावधी 

इ.) 

 स्थापना अहवाल 

 प्रगती अहवाल 

 तातु्परता अहवाल 

 तांमिक मडझाइन आमण रेखामचि 

 मामहती संच  

 अंमतम अहवाल 

 अहवालाच्या प्रतीचंी संख्या 

 आउटपुट मवतरणाचे वेळापिक 

vii)  डेटा, सेवा, कमयचारी 

आमण सुमवधा ग्राहकद्वारे 

पुरमवल्या जातील 

 कायायलयाच्या  जागेमधील सुमवधा , वाहने, सवेक्षण 

उपकरणे, कायायलय आमण संगणक उपकरणे आमण 

दूरसंचार प्रणाली समामवष्ट् असू शकतात. 

 नवीन कमयचारी मकवा दुसरऱ्या  कमयचाऱ्यांचा  समावेश 

करू शकतो 

vii)  सल्लागारांच्या कामावर 

नजर ठेवण्यासाठी 

आढावा सममतीची रचना. 

 

 संस्थात्मक स्थापना, भूममका आमण जबाबदाऱ्या, क्लायंटच्या 

कमयचाऱ् यांची शे्रणीहृम आमण प्रामधकरणे 

viii  प्रगती अहवाल, स्थापना, 

स्तस्थती, अंमतम मसुदा 

आमण अंमतम 

अहवालांच्या 

पुनरावलोकनाची प्रमहृया 

  वेळेत  कामे पूणय करण्यासाठी मदलेल्या वेळेचा आढावा 

घ्या. 
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पररषशष्ठ ३ : विंूच्या पुरवठ्यासाठी दरपत्रक मागणी पत्र  

 

प्रमत, 

 _______________ 

 _______________ 

मप्रय महोदय, 

 मवषय: पुरवठ्यासाठी दर पिके माग मवण्याबाबत आमंिण 

१.आपल्याला खालील विंूसाठी आपले सवायत स्पधायत्मक दरपिक सादर  करण्यासाठी आमंमित केले आहे: - 

विंूचे संषक्षप्त 

वणान 

तपशील* प्रमाण षवतरण 

कालावधी 

पोहचवण्याचे 

षठकाण 

उभाराणी 

आवश्यक 

असल्यास  

Brief 

Description of 

the Goods  

Speci-

fications*  

Quantity 

  

Delivery 

Period   

Place of 

Delivery  

  

Installation 

Requirement if 

any  

* मजथे ISI  प्रमामणत मचन्हांमकत विू बाजारात उपलब्ध असतात तेथे खरेदी सामान्यत: त्या विू मकंवा र्क्त समकक्ष मचन्हांमकत 

असलेल्या विूपुरती मयायमदत असावी. 

२.  भारत सरकारला जागमतक बँकेकडून ______________________ प्रकल्पाच्या खचायसाठी अथयसहाि प्राप्त 

झाले आहे आमण दरपिकासाठी हे आमंिण देण्यात आलेले आहे त्या कराराच्या अंतगयत पाि देयकासाठी या 

आमथयक रकमेचा काही भाग लागू करण्याचा मवचार आहे. 

3. षनषवदा  षकंमत 

अ) वर नमूद केल्याप्रमाणे संपूणय कामासाठी  करार असेल. काही दुरुस्त्या असल्यास,खाडाखोड असल्यास त्या 

दुरुि केल्या जातील .  

ब) कच्चा माल आमण घटकांवर देय सवय duty, कर आमण इतर शुल्क एकूण मकंमतीत समामवष्ट् केले जातील.                  

क) मवहृी संदभायत मवहृी कर ितंिपणे दशयमवला जाईल. 

ड) मनमवदादाराने नमूद केलेले दर कराराच्या कालावधीसाठी मनमित केले जातील आमण कोणत्याही खात्यात 

समायोमजत केले  जाऊ शकणार नाही. 

इ) मकंमती र्क्त भारतीय रुपयांमधे्यच उद्धृत केली जातील. 

४. प्रते्क षनषवदाकार एकच दरपत्रक  सादर करेल. या दरपत्रका  संबंषधत बाबीमंधे्य बोली काढणाऱ् यास 

इतर बोलीदाराशी संपका  साधता येणार नाही. 

५.  दरपत्रकाची  वैधता 

 सबममशनसाठी मनमदयष्ट् केलेल्या अंमतम मुदतीच्या १५ /३० /४५  मदवसांपयांत दरपिक वैध राहील. 

६. दरपत्रकाचे मूल्यांकन 

 खरेदीदार भरीव प्रतीसाद असल्याचे मनमित केलेल्या दर  पिकाचे मूल्यांकन आमण तुलना करेल म्हणजे 

जे 

अ) योग्यररत्या सही केलेले; आमण 

ब)     अटी व शती आमण वैमशष्ट्यांचे पालन करा 

दर पिकातील  सवय विूचे एकमित मूल्यांकन केले जाईल / प्रते्यक विूसाठी ितंिपणे मूल्यांकन केले जाईल. 

*पयाययांपैकी एक मनवडा+. 

विंूच्या मवहृीसंदभायत मवहृी कर मूल्यमापनात मवचारात घेतला जाणार नाही. 

ज्याचे दरपिक  भरीव उत्तरदायी असेल  आमण ज्याने सवायत कमी मूल्यांकन केलेल्या मकमतीच्या दरपिकाची  

ऑर्र मदली असेल अशा खरेदीदारास खरेदीदार कंिाट देईल. 
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७.      करारनामा करणे. 

    ज्या मनमवदाकाराचे दरपिक सवायत जाि प्रमतसादात्मक असून त्याचे दर हे सवायत कमी आहेत त्या मनमवदा 

कारासोबत करारनामा करण्यात येईल. 

७ .१ वर नमूद केले असले तरीही, खरेदीदारास कोणतेही  दरपिक  िीकारण्याचा मकंवा नाकारण्याचा आमण  

दर पिकाची प्रमहृया रद्द करून सवय दरपिके रद्द करण्याचा अमधकार करारनामा करण्याच्या अगोदर राहील. 

७.२ ज्या मनमवदाकाराची मनमवदा िीकारली असेल त्याला दरपिक  वैधता कालावधी संपण्यापूवी 

खरेदीदाराकडून कराराचा पुरस्कार देण्यात येईल. िीकारलेल्या आदेशांच्या अटी पुरवठा ऑडयरमधे्य समामवष्ट् 

केल्या जातील (नमुना र्ॉमय संलग्न). 

८. मालाचा पुरवठा केल्यानंतर  लगेच  देयकाची अदायगी करण्यात येईल . 

९. पुरवठा केलेल्या विंूना साधारण  व्यावसामयक वॉरंटी / हमी लागू असेल. 

१०. आपणास  मवनंती करण्यात येते की आपली ऑर्र ............... (ता.)  __.  या तारखेपयांत द्यावी अशी मवनंती 

आहे. 

११. आम्हाला आशा आहे की ,आपण  आपले दरपिक सादर कराल तसेच ,आपण  या प्रकल्पात आपल्या 

िारस्य दाखमवल्याबद्दल धन्यवाद. 

        (खरेदीदार ) 

नाव.................... 

पत्ता......................... 

दूरध्वनी हृमांक.............. 
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दरपत्रकाचा नमुना 

हृमांक विंूचे वणयन वैमशषे्ठ प्रमाण युमनट प्रमत युमनट 

सादर 

केलेले दर 

(रुपये). 

 

एकूण रक्कम 

      अंकात अक्षरात 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 एकूण 

मवहृी कर 

  

   

 

 एकूण मकंमत: .......................  

आम्ही दरपिक मनमदयष्ट् केलेल्या कालावधीच्या एकूण कराराच्या मकंमतीच्या ( रु......... अंकात ) ( रु.......... 

अक्षरात )तांमिक वैमशष्ट्यांनुसार वरील विंूच्या पुरवठा करण्यास सहमत आहोत. 

आम्ही देखील याची पुष्ट्ी करतो की सामान्य व्यावसामयक हमीची ऑर्र ........... ममहन्यांची ऑर्र केलेल्या 

मालावर लागू होईल. 

आम्ही याद्वारे हे प्रमामणत करतो की आमच्यासाठी वा आमच्या वतीने काम करणारी  कोणतीही व्यक्ती मह भ्रष्ट् 

मागय अवलंबणे , र्सवेमगरी करणे ,संगनमत करणे ,दडपशाही करणे  मकंवा अडथळा आणणे ,इत्यादी बाबीचंा 

अवलंब हे दर पिक सादर करताना व करारनाम्याची पूतयता करताना करणार नाहीत,याबाबत आम्ही योग्य त्या 

उपाययोजना केलेल्या आहेत. 

 

        पुरवठादाराची सही   

*एकापेक्षा अमधक विंूसाठी मनमवदा मागमवल्या जात असताना आमण सवय विंूचे  एकि मूल्यांकन केले जाईल. 

प्रते्यक विंूचे ितंिपणे मूल्यांकन कुठे केले जाईल ते सुधाररत करा. 

 

            जोड(Attachment) 

 

कायायलय................................................................. 

................................................................................. 
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पुरवठा आदेश 

प्रमतः  

               म डम / सर 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

मप्रय महोदय, 

  मवषय: ................................................... 

          .................................................... 

दरपिकाचा संदभय हृमांक.......................मदनांक................................... 

 

१. तुमचा दरपिक हृमांक ..........मदनांक.............िीकारला गेला आहे. खाली मदलेल्या विू / उपकरणे 

आपल्याद्वारे नमूद केलेल्या दराने आमण त्याखाली मनमदयष्ट् केलेल्या अटी व शतींनुसार पुरवठा करण्याची मवनंतीः    

हृमांक विू / उपकरणांचे 

संमक्षप्त वणयन 

मवमशषे्ठ पुरवठा करण्यासाठी 

प्रमाण(संख्या) 

युमनट रेट (रु.) एकूण मकंमत 

(रु) 

१      

२      

३      

४      

५      

   एकूण   

 

व्ह ट / मवहृी कर अमतररक्त असेल 

२. पुरवठा करावयाचा  कालावधी: या आदेशाच्या मदनांकापासून ................................ मदवस. 

३. पुरवठा करावयाचे मठकाण : ........................ 

४. ग्राहकांचा पत्ता..................... 

५. विू व सेवाकराचे अदायगी पुरवठा केलेल्या मदवसाच्या दराप्रमाणे करण्यात येईल . 

६. पुरवठा केलेल्या मालासाठी सामान्य व्यावसामयक हमी (warranty /guantantee)विंूचा /मालाचा पुरवठा 

केलेल्या व िीकृत केलेल्या मदनाकापासून ............ममहन्यांसाठी लागू राहील . 

७. देयकाची अदायगी मालाची /विंूची िीकृतीच्या मदनांकापासून ................................मदवसात करण्यात येईल. 

८. इतर अटी व शती सोबत जोडल्याप्रमाणे आहेतः  

                                                                                                                 (खरेदीदाराची िाक्षरी) 

                                                                                                                   मदनांक: 

                                                                                                                   नाव: 

                  पदनाम: 
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पररषशष्ठ ४  खरेदी प्रषक्रयेअंतगात बांधकामांच्या दरपत्रकासाठी आमंत्रण 

प्रमत 

____________________________ 

____________________________ 

मप्रय महोदय, 

मवषय: बांधकामासाठी दरपिक पाठवणे संबधीआमंिण_________________________ 

 

१. आपल्याला खालील कामांसाठी आपले सवायत स्पधायत्मक दरपिक सादर  करण्यासाठी आमंमित केले आहे: - 

कामाचे संमक्षप्त वणयन कामाचे अंदाजे मूल्य पूणय होण्याचा कालावधी 

 

२. भारत सरकारला आंतरराष्ट्र ीय मवकास संघटनेकडून (IDA) प्रकल्पाच्या खचायसाठी यूएस (US$) ____  च्या 

मवमवध चलनांमधे्य हेृमडट प्राप्त झाले आहे आमण कराराच्या पाितेच्या देयकासाठी या पतच्या रकमेचा काही भाग 

लागू करण्याचा मवचार आहे.  

3. ______राज्यात ______ प्रकल्प ______ द्वारे राबमवला जात आहे, जो संस्था नोदंणी कायद्यांतगयत नोदंणीकृत एक 

िायत्त संस्था आहे. 

४. आपले दरपिक तयारीस मदत करण्यासाठी, आम्ही खालील कागदपिे  संलग्न करीत आहोत: 

i. कामांचे आराखडा रेखांकने; 

ii. संरचनात्मक तपशील 

iii. अंदाजे दर आमण मकंमतीसंह पररमाणांचे तपशीलवार मबल; 

iv. तांमिक मामहती; 

v. मनमवदाकारांना सूचना (दोन मवभागात) 

vi. मसुदा कराराचा करारनामा िरूप जो या कराराच्या करारास अंमतम करण्यासाठी वापरला जाईल. 

 

५. आपणास आपली ऑर्र ......पयांत उपलब्ध करुन देण्याची मवनंती करण्यात येत आहे. 

६. मनमवदाकार मकंवा त्यांच्या प्रमतमनधीचं्या उपस्तस्थतीत दरपिक उघडले जाईल जे ____AM / PM वर ________ 

च्या कायायलयात उपस्तस्थत राहतात. 

 

७. आम्ही आपले दरपिक प्राप्त करण्यास उतु्सक आहोत आमण या प्रकल्पात आपल्या िारस्याबद्दल धन्यवाद. 

                                                                                                                  (मनयोक्ता): 

नाव: 

पत्ता: 

दूरध्वनी: 

         FAX: 

      

 

 

 

 

 



नादेकृसंप्र, महाराष्ट्र  

 

74 | P a g e  
 

 

 

षनषवदाकारांना सूचना 

षवभाग- अ 

१. कामाची व्याप्ती 

_______(मनयोक्ता) खाली मदलेल्या तक्त्यात तपशीलवार कामांच्या बांधकामासाठी दरपिक आमंमित करते 

संमक्षप्त कामांचे वणयन अंदाजे कामांचे मूल्य पूणय होण्याचा कालावधी 

 

यशिी मनमवदाकाराने वरील मनमदयष्ट् हेतू पूणय होण्याच्या तारखेपयांत कामे पूणय करणे अपेमक्षत आहे. 

२. षनषवदाराची पात्रता: मनमवदाकार पाितेची मामहती यात समामवष्ट् असेलः  

अ) मागील 3 वषाांच्या प्रते्यक वषायसाठी केलेल्या बांधकाम कामांचे एकूण आमथयक मूल्य: 

ब) आमथयक स्तस्थतीबद्दल अहवाल; आमण 

क) मनमवदाकाराचा संबंध असणारी, चालू मकंवा मागील ३ वषाांच्या दरम्यान कोणत्याही खटल्याचा तपशील, 

संबंमधत पक्ष आमण प्रते्यक प्रकरणात मववामदत रक्कम. 

३. षनषवदादारा करार  पात्र ठरण्यासाठी: - 

अ)  गेल्या तीन वषाांत रु. ५,००,००० पेक्षा कमी मकंमतीचे मकमान एक समान काम मुख्य कंिाटदार म्हणून 

समाधानकारकपणे पूणय केले पामहजे.. 

ब) इमारत मवद्युतीकरणाच्या कायायची अंमलबजावणी करण्यासाठी वैध मवद्युत परवाना असणे आवश्यक आहे. 

क) पाणीपुरवठा / िच्छतामवषयक कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक वैध परवाना असणे आवश्यक आहे 

(कामांचा ठेका घेतल्यास उप-ठेकेदाराकडे आवश्यक परवाना असावा); 

४. षनषवदेची षकंमत 

अ) करार, पररमाण, रेखांकने आमण तांमिक वैमशष्ट्यांच्या मबलामधे्य वणयन केल्यानुसार संपूणय कामांसाठी असेल. 

दुरुस्त्या, काही असल्यास, ओलांडून, आरंमभक, डेमटंग आमण पुन्हा लेखनाद्वारे केल्या पामहजेत. 

ब) कराराच्या अंतगयत कंिाटदाराने देय असलेली सवय कतयवे्य, कर आमण इतर शुल्क एकूण मकंमतीत समामवष्ट् 

केले जातील. 

क) मनमवदादाराने नमूद केलेले दर कराराच्या कालावधीसाठी मनमित केले जातील आमण कोणत्याही खात्यात 

समायोमजत केले जाऊ शकत नाहीत. 

ड) दर र्क्त भारतीय रुपयांमधे्य सादर केले जावेत. 

५. दरपत्रक सादर करणे 

५.१. मनमवदादारास त्याच्या िखचायणे कामांच्या जागेवर जाऊन दर पिके तयार करण्यासाठी आवश्यक 

असणारी सवय मामहती घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. 

 

 ५.२ प्रते्यक मनमवदाकार र्क्त एकच दर पिक सादर करील 

 

५.३. मनमवदादाराने सादर केलेले दरपिक खालीलप्रमाणे असेल: 

अ) कलम ब मधे्य मदलेल्या िरुपात दर पिक, 

 (ब) िाक्षरीकृत प्रमामणत मबल; आमण 

 

क) कलम ब मधे्य मदलेला पािता मामहती र्ॉमय योग्यररत्या पूणय करणे. 

५.४. मनमवदादाराने ..................ला संबोमधत केलेल्या मलर्ाफ्यात दरपिक पि सील करावे. मलर्ार्ा देखील 

खालील ओळख दशयवेल. 
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  _______________साठी दरपिक )कराराचे नाव(  

  _______________यापूवी उघडू नका  )दरपिक उघडण्याची वेळ आमण तारीख( 

५.५. मनमवदाकर दर पिक मलर्ाफ्यात बंद करेल ....... ............(खरेदीदार) संबोमधत करेल. मनमदयष्ट् तारखेस सुट्टी 

जाहीर केली असल्यास, पुढील काययमदवशी मनमित वेळेपयांत कोटेशन प्राप्त होतील. 

५.६. कोटेशन सादर करण्याची अंमतम मुदत नंतर ......................., (एम्प्प्लॉयर) कडून प्राप्त केलेले कोटेशन 

नाकारले जाईल आमण खुल्या न करता बोलीवर परत केले जातील. 

६. दरपत्रकाची वैधता 

सबममशनसाठी मनमदयष्ट् केलेल्या अंमतम मुदती नंतर ३०/६०/९० मदवसांपयांत  दरपिक वैध राहील 

७.दरपत्रक उघडणे. 

आमंिणपिात नमूद केलेल्या तारखेस मनमवदाकार मकंवा त्यांचे प्रमतमनधी यांच्या उपस्तस्थतीत दरपिक उघडले 

जाईल. 

८. कराराच्या पुरस्कारासाठी दरपिकाचे मूल्यांकन आमण मशर्ारशीशंी संबंमधत मामहती मनमवदाकारांना मकंवा 

प्रमहृयेसंदभायत अमधकृत नसलेली कोणतीही अन्य व्यक्ती यशिी मनमवदादाराची घोषणा होईपयांत जाहीर केली 

जाणार नाही. 

९. दरपत्रकाचे मूल्यांकन : 

खरेदीदाराचा भरीव प्रतीसाद  असल्याचे मनमित केलेल्या दर  पिकाचे मूल्यांकन आमण तुलना करेल म्हणजे जे 

अ) वरील कलम 3 मधे्य मनमदयष्ट् केलेल्या पाितेच्या मनकषांची पूतयता करणे 

ब) योग्यररत्या िाक्षरी केलेले आहेत; आमण 

       क) अटी आमण शती, वैमशष्ट्य आमण भौमतक मवचलनामशवाय रेखामचिे मनमित करा. 

१०.  करारनामा करणे  

ज्या मनमवदाकाराचे दरपिक सवायत जाि प्रमतसादात्मक असून त्याचे दर हे सवायत कमी आहेत त्या मनमवदा 

कारासोबत करारनामा करण्यात येईल. 

१०.१  वर नमूद केले असले तरीही, खरेदीदारास कोणतेही  दरपिक  िीकारण्याचा मकंवा नाकारण्याचा आमण  

दर पिकाची प्रमहृया रद्द करून सवय दरपिके रद्द करण्याचा अमधकार करारनामा करण्याच्या अगोदर राहील. 

१०.२ ज्या मनमवदाकाराची मनमवदा िीकारली असेल त्याला दरपिक  वैधता कालावधी संपण्यापूवी 

खरेदीदाराकडून कराराचा पुरस्कार देण्यात येईल.  

११. कामषगरी सुरक्षा ( Performance Decurity ) 

िीकृतीचे पि ममळाल्यानंतर १५ मदवसांच्या आत यशिी मनमवदाकार Performance security (बँकेची हमी 

मकंवा बँकेचा मसुदा एकतर) ................. (मनयोक्ता) कराराच्या मकंमतीच्या 3% रक्कमे एवढी देतील. कलम १२ 

मधे्य मनमदयष्ट् केलेल्या कामाच्या देखभालीच्या मुदतीच्या समाप्तीपयांत performance securituy  वैध असेल. 

१२. देखभाल कालावधी 

या कामासाठी ‚देखभाल कालावधी‛ हा ताब्यात घेतलेल्या तारखेपासून सहा ममहने मकंवा नंतर पावसाळ्यातील 

एक पूणय हंगाम असा असेल. देखभाल कालावधी दरम्यान, कंिाटदार मालकास बांधकामकामातील  कोणतीही 

दुरुिी  मवना मुल्य करण्यास जबाबदार असेल 

13. मवमहत  वैमशष्ट्यांनुसार मसमेंट आमण स्टीलसह सवय बांधकाम सामहत्यांची खरेदी (ISI प्रमाणपि जेथे ममळेल 

तेथे मचन्हांमकत विू) कंिाटदाराची जबाबदारी असेल. 
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षवभाग  - ब 

१. पािता मामहतीचे िरूप 

 

 

२. दर पिके सादर करण्याचे िरूप 

 

 

३. िीकृती पिाचे िरूप 

 

                                    पात्रता माषहती   

 १.वैयस्तक्तक मनमवदाकारांसाठी 

१.१ व्यवसायाचे मुख्य मठकाण  

दर पिकाच्या  िाक्षररची अमधकार पि               

 [प्रत संलग्न करा] 

१.२  स्थापत्य अमभयांमिकीचे एकूण मूल्य-१९_ 

________________मागील ३  वषायत केलेले बांधकाम( रु. लाख)__२०१९-२०, २०२०-२१ ,२०२१ -२२   

१.3 मागील तीन वषायत एकाच  प्रकारच्या कामांवर मुख्य कंिाटदार म्हणून (त्याच नावाने)  केलेले काम 

 

प्रकल्पाचे

नाव  

मालकाचे 

नाव 

कामाचे 

वणयन   

करार 

हृमांक  

कराराचे 

मूल्य  (रु   

लाख ) 

कामाच्या 

आदेशा

ची 

तारीख  

काम पूणय 

होण्याचा 

मनधायररत 

कालावधी 

काम पूणय 

होण्याची 

तारीख 

मवलंब 

आमण 

कायय 

पररपूणय 

संपादना

ची कारणे 

स्पष्ट्ीकरण  

 

मवद्यमान वचनबद्धता आमण चालू असलेली कामे 

कामाचे वणयन मठकाण आमण 

राज्य 

करार हृमांक 

व तारीख 

कराराचे मूल्य 

(लाखांमधे्य) 

पूणय होण्याचा 

मनमित 

कालावधी 

कामांची 

मकंमत * पूणय 

करणे बाकी 

आहे 

पूणय होण्याची 

अपेमक्षत 

तारीख 

(१) (२) (३) (४) (५) 

 

(६) (७) 

 

 

      

* संबंमधत अमभयंत्याकडून प्रमाणपि जोडा 

१.४  प्रिामवत उपकरार आमण कंपन्या यात सामील आहे 
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कामांचे मवभाग उप-कराराचे मूल्य उप-ठेकेदार (नाव व 

पत्ता)  

समान कामात अनुभव 

        *         *         *         * 

        *         *         *         * 

        *         *         *         * 

        *         *         *         * 

        *         *         *         * 

__________________________________________________________________________________________________

__________ 

१.५ काययरत भांडवलाची आवश्यकता पूणय करण्यासाठी आमथयक स्त्रोतांपयांत पोहोचल्याचा पुरावाः  हातात रोख 

रक्कम, पतांच्या ओळी इत्यादी खाली त्यांची यादी करा आमण पामठंबाच्या कागदपिांच्या प्रती जोडा. 

१.६. मनमवदादाराच्या  बँकसयचे नाव, पत्ता व टेमलर्ोन, टेमलक्क स आमण र् क्स नंबर जे मनयोक्ताशी संपकय  साधल्यास 

संदभय प्रदान करू शकतात. 

१.७  भूतकाळातील खटल्याची मामहती ज्यामधे्य मनमवदाकार गंुतलेला आहे . 

  

इतर पक्ष  कमयचारी  वादाचे कारण      गंुतलेली रक्कम                      वतयमान 

स्तस्थतदशयमवणारी शेरे 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________ 
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दरपत्रक 

* 

कामांचे वणयनः  

प्रमतः  

मवषय:........................................................... चे बांधकाम 

संदभय: पि हृमांक..................मदनांक................... पासून.................. 

 

सर, 

आम्ही वर नमूद केलेल्या आपल्या पिामधे्य वणयन केलेल्या कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरपिक सादर 

करत आहे. त्यासह संलग्न केलेल्या कराराच्या शतींनुसार .......... अंदाजे दरापेक्षा वरील / खाली टके्कवारीच्या 

म्हणजे - एकूण कराराच्या मकंमतीसाठी- 

रुपये.**_____________________________________(अंकात) 

रुपये.  _____________________________________(अक्षरात) 

हे दरपिक आमण तुमची मलस्तखत िीकृती आमच्या दरम्यान बंधनकारक करार असेल. आम्ही समजतो की 

आपण प्राप्त केलेले सवायत कमी मकंवा कोणतेही कोटेशन िीकारण्यास तुम्ही बांधील नाही. 

आम्ही याद्वारे हे प्रमामणत करतो की आमच्यासाठी वा आमच्या बाजूने वागणारी कोणतीही व्यक्ती लाचखोरीत 

गंुतणार नाही याच्या खािी साठी आम्ही पावले उचलली आहेत. 

आम्ही याद्वारे पुष्ट्ी करतो की बोलीदारांना मदलेल्या सूचनांच्या कलम 6 मधे्य हे अवतरण ३०/६०/९० मदवसांसाठी 

वैध आहे. 

 

 

तुमचा मवश्वासू, 

अमधकृत िाक्षरी:        मदनांक:________________ 

नाव आमण िाक्षरीकताय  

शीषयक: _________________________________________ 

मनमवदाकाराचे नाव: ___________________________________ 

पत्ता:___________________________________________ 
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                                                 स्वीकृती पत्र 

                                     काम सुरु  करण्यासाठी सूचना 

                                          (LETTERHEAD OF THE EMPLOYER) 

                                                                                          

                                                                                         षदनांक  : ------------------ 

प्रमत , 

कंिाटदाराचे नाव 

पत्ता  

मप्रय महोदय, 

हे आपल्याला सूमचत करण्यात येत आहे मक दरपिक मदनांक _________________________ च्या 

अंमलबजावणीसाठी 

  

______________________________________________________________________________________च्या साठी 

करार मकमत रुपये_________________________________________________________________________(   अक्षरी 

आमण आकडेवारीतील रक्कम ), आमच्याद्वारे िीकारले गेले आहे . 

आपणास याद्वारे रु/ - च्या रकमेत बयाना रक्कम  देण्याची मवनंती करण्यात येत आहे . पि ममळाल्याच्या १५ 

मदवसांच्या आत ____________________ (कराराच्या मकंमतीच्या 3% च्या समतुल्य) 

आपणास याद्वारे15 मदवसांच्या आत रु. / - च्या रकमेत काममगरीची सुरक्षा देण्याची मवनंती करण्यात येत आहे. 

बँक ग रंटीच्या िरुपात काममगरी सुरक्षा मकंवा .......................... च्या नावे असलेल्या बँकेचा मसुदा. (मनयोक्ता) 

पयांत मान्य असेल देखभाल कालावधीचा कालावधी म्हणजे ______________________ पयांत. काममगरी सुरक्षा 

प्रदान करण्यात अयशिी झाल्यास कराराचा पुरस्कार रद्द होईल. आपणासही मवनंती करण्यात आली आहे की 

कराराच्या र्ॉमयवर सही करावी आमण अमभयंता ____________________________ यांच्या सूचनेनुसार 

____________________________ नंतर काम न करता पुढे जा आमण कराराच्या कालावधीत त्याचे कामकाज 

सुमनमित करा. हे िीकृतीपि जारी केल्यावर आमण आपल्या काममगरीची सुरक्षा देण्यासह वरील काम केलेल्या 

कराराचा समारोप झाला. 

                                                                                                        

 

      तुमचा मवश्वासू, 

                                                                                                    अमधकृत िाक्षरी 

                                                                                                   नाव आमण िाक्षरीकताय शीषयक 
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               राष्ट्र ीय खरेदीद्वारे बांधकाम करार मसुदा फॉमा 

ARTICLES OF AGREEMENT 

 

 हा लेखी करारनामा मदनांक _______, ममहना__________वषय 202 -___ रोजी उपमवभागीय कृषी 

अमधकारी, ...........उपमवभाग, ............. मजल्हा (एम्प्प्लॉयर) मकंवा त्यांचा अमधकृत प्रमतमनधी (यानंतर प्रथम पक्ष 

म्हणून संबोमधत केलेले) आमण _____________________ (ठेकेदाराचे नाव/संस्था), _______________(एस / ओ) 

यांचे पुि _______________चे रमहवासी (मजल्ह्याचे नाव) (यानंतर मद्वतीय पक्ष म्हणून संबोमधत केलेले), यांच्यामधे 

____________________ च्या बांधकामाचे कायय *(उपहृम नाव (Activity name) आमण उपहृम रमजसे्टशन  

नंबर(Activity registration number)  / मनमवदा हृमांक (Tender ID)+ ------------- कायायस्तन्वत 

करण्यासाठी (यापुढे कायय म्हणून संदमभयत) खालील अटी आमण शती नुसार राबमवण्यासाठी करण्यात आला आहे.  

२. कराराचे मुल्य 

 सदर कामाची एकूण मकंमत (यापुढे ‚एकूण मकंमत‛ म्हणून संबोमधत ) (दरपिक/ ई-मनमवदेनुसार  

मूल्यमापन केलेली रक्कम (L1) पररमशष्ट् - १. मधे्य दशयमवल्यानुसार रु. ____ इतकी आहे. (यामधे्य जीएसटी 

मशवाय रक्कम रुपये . . . ./- आमण. जीएसटी (GST) @............ % रक्कम रु. .........../- दोन्ही समामवष्ट् आहेत.) 
  

३ .१ करारांतगात देय रक्कमेची अदायगी (Payments under the Contract): 

 . . . . . . . . . . . . बांधकाम कामासाठी (कामाच्या नावाचा उले्लख करा) दुसऱ्या पक्षाला खालील 

पद्धतीने पमहल्या पक्षाद्वारे देय रक्कमेची अदायगी केली जाईल:- 

 नैसमगयक संसाधनांचे व्यवस्थापन (NRM) अंतगयत अंतगयत मृद व जल संधारणाची कामे यशिीरीत्या 

पूणय झाल्यानंतर तसेच मोजमाप पुस्तिकेतील (Measurement Book, MB) झालेल्या कामाच्या नोदंीनुसार 

रेकॉमडांगनुसार 100% देय रक्कमेची अदायगी करण्यात येईल. (अदायगीची रक्कम संबंमधत उपघटक आमण 

कामे अंतगयत पररमशष्ट् II मधे्य दाखवल्याप्रमाणे िीकायय प्रकल्प सहाि रकमेपेक्षा जाि नसावी.) 

 

३.२ प्रते्क टप्प्ावरील देयके पषहल्या पक्षाद्वारे अदा केली जातील  : 

अ) कायायरंभ आदेशानुसार मवमहत वेळेत पूणय झाल्यानंतर मापन (MB) पुिीकेप्रमाणे प्रत्यक्ष कामाच्या नोदंीनुसार 

कामाचे सममूल्य देयक (invoice) दुस-या पक्षाकडून सादर केल्यावर; 

ब) पररमशष्ट् - २ नुसार कामाची गुणवत्ता उपमवभागीय कृमष अमधकारी/पमहल्या पक्षाने नाममनदेमशत केलेला 

अमधकारी यांनी प्रमामणत केल्यावर; 
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४. कंत्राटदाराकडून उपषवभागीय कृषि अषधकारी/ पषहल्या पक्षाकडून नामषनदेषशत अषधकारी यांना 

सूचना: दुसरा पक्ष (संबंमधत कंिाटदार) काम पूणय झाल्यावर, उपमवभागीय कृमष अमधकारी/त्यांच्याद्वारे मनदेमशत 

केलेल्या अमधका-यास (कंिाटदाराच्या कामावर देखरेख/समनयंिण ठेवणे, करारानुसार मनयंिण, कंिाटदाराद्वारे 

झालेल्या कामाची देयके प्रमामणत करणे, कराराच्या अनुषंगाने कामातील बदल कळमवणे / झालेल्या बदलाच्या 

अनुषंगाने मूल्यमापन करणे, मुदतवाढ देणे इत्यादी साठी जबाबदार अमधकारी), झालेल्या कामाबद्दल कळवून 

कामाची पययवेक्षमकय तपासणी करण्यासाठी कळवेल. अशी नोटीस ममळाल्यानंतर उपमवभागीय कृमष अमधकारी/ 

प्रथम पक्ष -त्यांच्याद्वारे मनदेमशत केलेल्या अमधकारी १५ मदवसांच्या आत झालेल्या कामाच्या योग्य 

पडताळणीनंतर, मनररक्षण टीप्पणी तयार करुन काम पुणयत्वाचा दाखला / समाप्ती प्रमतवेदन / काम पूणय झाल्याचे 

प्रमाणपि मनगयममत करेल.  

५.  कामे पूणा करण्याचा कालावधी: 

कामाचा करार झाल्याच्या तारखेपासून काम _____________ (ममहने / आठवडे / मदवस) इतक्या कालावधीत पूणय 

करण्यात यावे. अपवादात्मक पररस्तस्थतीत या कलमात (clause) नमूद केलेला कालावधी दोन्ही पक्षांच्या परस्पर 

लेखी संमतीने वाढमवला जाऊ शकतो. (वकय  ऑडयरमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे) 

 

६. खाली नमूद केलेल्या घटनांपैकी, काम मवमहत वेळेत पूणय करण्यास प्रमतबंध होत असल्यास, प्रथम पक्ष योग्य  

मुदतवाढीचा मनणयय घेईल: 

अ) पमहला पक्ष, करारानुसार मवमहत कालावधीत कामाच्या जागेवर (साईटवर) मकंवा त्यातील काही भागामधे्य 

प्रवेश देत नसल्यास; 

ब) पमहला पक्षाने, मवलंबाबाबत आदेश मनगयममत केल्यास मकंवा वेळेवर कामाच्या अंमलबजावणीसाठी पूणय 

रेखामचिे, तपशील मकंवा सूचना जारी न केल्यास. 

क) कायायरंभ आदेश मनगयममत करण्यापुवी गृमहत धरलेल्या सवयसाधारण पररस्तस्थतीपेक्षा आमण दुस-या पक्षास 

पुरमवलेल्या मामहतीपेक्षा मकंवा के्षमित िरावरील दृष्य तपासणीच्या अनुषंगाने, प्रत्यक्ष के्षमिय िरावरील पररस्तस्थती 

अमधक प्रमतकूल असल्यास  

ड) दुस-या पक्षास देयकाच्या अदायगीमधे्य मवनाकारण मवलंब केल्यास,  

ई) काम पुणयत्वाचा दाखला / समाप्ती प्रमतवेदन / काम पूणय झाल्याचे प्रमाणपि देण्यास अवािव उशीर केल्यास,  

७. कायायरंभ आदेशानुसार मवमहत कालावधीत काम पूणय करण्यात दुस-या पक्षाकडून जामणवपूवयक उशीर 

केल्यास तो  @ रु. * ____________ प्रमत मदन इतकी नुकसान भरपाई भरण्यासाठी जबाबदार ठरेल, जी त्यांच्या 

देय रकमेमधून वजा केला जाईल. यानुसार नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम कराराच्या रकमेच्या 2% पेक्षा 

अमधक झाल्यास, प्रथम पक्ष करार रद्द करु शकेल आमण आवश्यक असल्यास इतर योग्य काययवाही करु शकेल.  

(टीप: *नुकसान भरपाईची प्रमतमदन रक्कम ही कामाच्या करार मूल्याच्या 0.05% इतकी मनमित करुन इथे दशयवावी.) 

८. पषहल्या पक्षाची कतावे्य आषण जबाबदाऱ्या : 

८.१ मवमहत तांमिक व आमथयक मापदंडानुसार, दुस-या पक्षास कामाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मनयममत 

आमण वारंवार पययवेक्षण आमण मागयदशयन करण्याची जबाबदारी पमहल्या पक्षाची असेल. यामधे्य कामाच्या मलस्तखत 

मागयदशयक सूचना व कामाचा दजाय (सामहत्य आमण बांधकाम) यानुसार काम होत असल्याची तपासणीकररता 

पमहल्या पक्षाच्या अमधकृत अमधकारी/कमयचा-यांच्या मनयममत प्रत्यक्ष के्षमिय भेटीचा समावेश असेल.    
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८ .२ प्रथम पक्ष प्रिामवत कामांसाठी दुसर-या पक्षाला रेखामचिे (drawings), तांमिक तपशील आमण मागयदशयक 

सूचना पुरवेल. 

८.३  प्रिामवत कामासाठीच्या करारावर िाक्षरी झाल्यापासून १० मदवसांच्या आत, दुस-या पक्षास कामाची जागा 

(साइट) ताब्यात मदली जाईल.  

८.४ काम सुरु असताना, उपमवभागीय कृमष अमधकारी/पमहल्या पक्षाने प्रामधकृत केलेला अमधकारी, दर ममहन्यास 

मकंवा आवश्यकतेनुसार दुस-या पक्षाच्या सोबत बैठक आयोमजत करतील ज्या मधे दुसरा पक्ष/त्यांचे के्षमिय 

िरावरील प्रमतमनधी कामाची अद्यावत प्रगती अहवाल तसेच कामाच्या अंमलबजावणीतील काही अडचणी 

असल्यास त्या संबंधी अहवाल सादर करतील. दोन्ही पक्ष एकमितररत्या एखाद्या मवमशष्ट् मदवशी झालेल्या कामांची 

नोदं (stock of activities) घेतील.                           

८.५ उपमवभागीय कृमष अमधकारी/पमहल्या पक्षाने प्रामधकृत केलेला अमधकारी, त्यांचे के्षमिय भेटीच्या अनुषंगाने 

कामाची मनररक्षणे / सूचना दुस-या पक्षाने जतन करावयाच्या के्षमिय सूचना नोदंवहीत (साईट रमजस्टर) (तसेच 

मापन पुस्तिकेत) नमूद करतील. पमहल्या पक्षाने मदलेल्या सूचना मकंवा कामातील बदलाच्या अनुषंगाने त्वररत 

काययवाही करुन त्यांची पूतयता करेल. दुस-या पक्षाने वरील सूचनांचे अनुपालन न केल्यास, प्रथम पक्षास काम बंद 

करण्याचे/ स्थमगत करण्याचे आदेश मनगयममत करण्याचा अमधकार राहील. त्यानंतर पमहल्या पक्षास वरील सूमचत 

केलेले बदल  दुस-या पक्षाच्या खचायने करुन घेण्याची मुभा राहील.   

९. दुस-या पक्षाची कतावे्य आषण जबाबदाऱ्या  

९.१  दुसरा पक्ष : 

ए) कलम ५ मधे्य तसेच कायायरंभ आदेशात नमूद केलेल्या मुदतीत काम सुरु करुन पूणय होण्याच्या दृष्ट्ीने 

आवश्यक ती व्यवस्था करेल;  

बी )  कामे पूणय होण्यासाठी योग्य कुशल व्यक्तीचंी/कारामगरांची मनयुक्ती करेल; 

सी) कामाच्या प्रगतीचे मनयममत पययवेक्षण आमण समनयंिण करेल; 

डी) कामे/बांधकामासंदभायत पमहल्या पक्षाने उपमवभागीय कृमष अमधकारी/ त्यांचेसह प्रामधकृत केलेला अमधकारी 

यांच्या इत्यादीसंह पययवेक्षीय कमयचा-यांच्या तांमिक सूचना / मनदेशांचे पालन करण्यास कटीबध्द राहील; 

इ) काम/बांधकामाच्या अनुषंगाने पमहल्या पक्षाच्या प्रमतमनधीच्या सूचनांमधे्य काही तर्ावत आढळल्यास ती 

त्यांच्या मनदशयनास आणून देण्यास आमण आवश्यक स्पष्ट्ीकरण प्राप्त करुन घेण्यास जबाबदार राहीलः  

र्) कायायरंभ आदेशानुसार काम, मदलेल्या तांमिक व आमथयक मापदंड, रेखामचिे यानुसार आमण कराराच्या एकूण 

रकमेमधे कोणत्याही वाढीमशवाय पूणय केले जाईल हे सुमनमित करेल; 

जी ) पमहल्या पक्षाला कामाच्या प्रगतीबद्दल वेळोवेळी मामहती देईल; 

एच) काम / बांधकाम प्रथम पक्षाकडे हिांतररत होईपयांत कामाच्या मठकाणाची (साइटवर) सवय सुरक्षा आमण 

देखभालीची जबाबदारी घेईल; आमण 

आय) कामाच्या जागेवरील सामहत्य/रोकड इत्यामद गहाळ झाल्यास त्या अनुषंगाने आवश्यक ते मवमा संरक्षण 

मकंवा कामावर तैनात असलेल्या मनुष्यबळ/कमयचा-यांचे अपंगत्व भरपाईचे दावे तसेच तृतीय पक्षाच्या दाव्यांच्या 

अनुषंगाने आवश्यक ती तरतुद ठेवेल.  
 

जे) काम/बांधकामासाठी करारनाम्यानुसार आवश्यक ते सवय कर (Duties & taxes) आमण इतर लागु शुल्क 

(जसे रायल्टी/राजि कर) इत्यामदचा कायद्यानुसार भरणा करेल. (प्रथम पक्ष चालु देयकातून कायद्यानुसार सदर 

करांची कपात करेल.)  

१०. कामातील तफावत / अषतररक्त बाबी: 
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सदर कामे ही मंजूर रेखामचिे; तांमिक व आमथयक मापदंडानुसार दुस-या पक्षाद्वारे पार पाडण्यात येतील. तथामप, 

जर प्रत्यक्षकामाच्या जागेवरील (साइट) पररस्तस्थती मकंवा इतर कोणत्याही कारणािव, कामामधे्य तर्ावत 

अमनवायय असल्यास खालीलप्रमाणे काययवाही करण्यात यावी.: - 

अ) उपमवभागीय कृमष अमधकारी यांनी वरीलप्रमाणे बदल कळमवल्यास दुसरा पक्ष कामातील बदलाच्या 

अनुषंगाने दरपिक (quotation) सादर करेल. उपमवभागीय कृमष अमधकारी प्राप्त दरपिकाची 

तपासणी करुन ते प्राप्त झाल्यापासून ७ मदवसांच्या आत  बदलाच्या अनुषंगाने आदेश मनगयममत करतील.  

ब) दुस-या पक्षाकडून कामाच्या तर्ावतीच्या अनुषंगाने उपमवभागीय कृमष अमधकारी यांना सादर दरपिक 

जर अवािव असल्यास, उपमवभागीय कृमष अमधकारी त्यांच्या ितः च्या अंदाजानुसार दरकरारामधे्य 

बदल करुन कामाच्या तर्ावतीच्या अनुषंगाने (वे्हररएशन) आदेश देऊ शकतो जे कंिाटदाराने सादर 

केलेल्या मकंमतीमधे्य बदल करुन करावयाचे राहतील.  

क) वेळीच पूवयसूचना /चेतावणी देऊन टाळल्या जाऊ शकणाऱ्या खचायच्या अमतररक्त देयकासाठी दुसरा 

पक्ष पाि ठरणार नाही. 

 

११. काममगरी सुरक्षा ठेव: 

 

कायायरंभ आदेशमधे्य नमूद मदनांकास प्रथम पक्षास / उपमवभागीय कृषी अमधकारी/ त्यांनी प्रामधकृत 

केलेलं अमधकारी यांना मवमहत केल्या नुसार काममगरी सुरक्षा ठेव चेक/ बँक ग रंटी / DD इत्यादी िरुपात अदा 

करेल. काममगरी सुरक्षा ठेव जर बँक ग रंटी िरुपात असेल तर काम पूणय झाल्यानंतर २८ मदवसापयांत वैध 

राहील.   

 

१२.षनलंबन/ करार रद्द करणे  

  

१२.१ मद्वतीय पक्ष (कंिाटदार)  यांनी कराराचे  मूलभूत उलं्लघन केल्यास उपमवभागीय कृषी अमधकारी करार रद्द 

करू शकेल. 

 

१२.२ कराराच्या मूलभूत उलं्लघनांमधे्य, खालील बाबीचंा समावेश असेल या व्यमतररक्त इतर काही बाबी 

अढळल्यास सदर मनलंबनासाठी गृहीत धरण्यात येतील. 

(अ) मद्वतीय पक्ष (कंिाटदार)  यांनी  २८ मदवस पयांत काम थांबमवले आमण याबाबत प्रथम पक्ष /उपमवभागीय कृषी 

अमधकारी/ त्यांनी प्रामधकृत केलेलं अमधकारी यांची अमधकृत  परवानगी घेतली नाही. 

(ब) मद्वतीय पक्ष (कंिाटदार)  मदवाळखोर झाल्यास अथवा पुनबाांधणी  आमण एकिीकारणासाठी कजय रे्डू 

शकला नाही  

 (क) प्रथम पक्ष/ उपमवभागीय कृषी अमधकारी/ त्यांनी प्रामधकृत केलेले अमधकारी यांनी मद्वतीय पक्षास एखाद्या 

बाबीमुळे कराराचे मुलभूत उलं्लघन  झाल्याने सदर बाब दुरुि करणे बाबत नोटीस बजावली असेल, परंतु प्रथम 

पक्षाने मदलेल्या मवमहत कालावधीत ती बाब दुरुि झाली नसल्यास  

(ड) मद्वतीय पक्ष (कंिाटदार) कामाच्या मठकाणी आवश्यक असलेली सुरक्षा राखत नसल्यास; 

ई) प्रथम पक्ष मकंवा बँक यांच्या मते जर मद्वतीय पक्ष (कंिाटदार) मनवड प्रमहृयेत स्पधाय करताना अथवा 

करारानुसार काम करताना भ्रष्ट्ाचार मकंवा र्सवणूक करणारा, बेजबाबदार मकंवा कामात अडथळा आणत 

असेल्यास (बँकेच्या मवमहत मनयमानुसार  

१२.3 वरील बाबीचं्या अनुषगाने प्रथम पक्ष/ उपमवभागीय कृषी अमधकारी/ त्यांनी प्रामधकृत केलेले अमधकारी हे 

संबंमधत कंिाट दारा सोबतचा करार समाप्त करतील  
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२.४ जर करार संपुष्ट्ात आला तर कंिाटदाराने त्वररत काम बंद करावे आमण कामाची जागा सुरमक्षत करून 

शक्य मततक्या लवकर जागा सोडून जावे. 

 13. करार समाप्तीनंतर देय रक्कम: 

१३.१ कराराच्या मुलभूत उलं्लघना नंतर जर करार संपुष्ट्ात आला तर प्रथम पक्ष/ उपमवभागीय कृषी 

अमधकारी/ त्यांनी प्रामधकृत केलेले अमधकारी यानी प्रत्यक्ष झालेल्या कामाच्या रकमेसाठी प्रमाणपि देतील. सदर 

प्रमाण पि देण्याच्या तारखे पयांत मनयमानुसार काही आगाऊ रक्कम (असल्यास), कराराच्या अनुषंगाने काही 

वसुली असल्यास, कर कपाती मवचारात घेवून रक्कम अदा करण्यात येईल. 

१३.२ जर करार हा प्रथम पक्ष/ उपमवभागीय कृषी अमधकारी/ त्यांनी प्रामधकृत केलेले अमधकारी यांच्या सोयीने 

समाप्त करण्यात आला असेल तर प्रत्यक्ष झालेली कामाची रक्कम, साधन सामुग्री, मशीन यांना काढण्यासाठी 

येणारा खचय, सदर कामावर पूणय वेळ काम करणाऱ्या मनुष्यबाळाचे प्रत्यावतयन आमण कामाच्या जागेच्या 

सुरमक्षतेसाठी कंिाटदाराला येणारा खचय इत्यादी बाबीवंरील खचय गृहीत धरून प्रमाणपि अदा करेल. सदर 

खचायतून मनयमानुसार काही आगाऊ रक्कम (असल्यास), कराराच्या अनुषंगाने काही वसुली असल्यास, कर 

कपाती मवचारात घेवून रक्कम अदा करण्यात येईल. 

१४ . षववाद षनकाली काढणे  

काम सुरु असताना करारामधे्य नमूद असलेल्या बाबीचं्या अनुषंगाने दोन पक्षामधे्य काही वादमववाद 

मनमायण झाल्यास, सवय प्रथम दोन्ही पक्षाने परस्पर संवाद साधून व सल्ला मसलतीने सदर वाद संपुष्ट्ात आणण्याचा 

प्रयत्न करावा.  

सल्ला मसलतीने वाद संपुष्ट्ात न आल्यास प्रथम पक्षाकडून मनयुक्त केलेल्या लवादाकडे मांडण्यात 

यावा. मजल्हा अधीक्षक कृषी अमधकारी/ सेवामनवृत्त अधीक्षक अमभयंता, सावयजमनक बांधकाम मवभाग (PWD) हा 

एकल लवाद म्हणून कायय करेल.  

मववाद सोडमवण्याची काययवाही ही लवाद आमण सामंजस्य कायदा १९९६ नुसार करण्यात घेण्यात येईल. 

लवादाचा मनणयय हा अंमतम आमण दोन्ही पक्षांकररता बंधनकारक असेल.  

१५ . पयावेक्षकीय तपासणी आषण लेखापरीक्षण 

मद्वतीय पक्ष (कंिाटदार) बँक/ व्यक्ती/ लेखा परीक्षकांना त्यांची खाती आमण नोदंीची  तपासणी व 

अमभलेख तपासणी/ मकंवा लेखापरीक्षण  करण्यास परवानगी देईल. अमभलेखांमधे्य सादर केलेले दरपिके ई 

मनमवदा तपशील आमण करारानुसार केलेली काययवाही बाबत कागदपिांचा समावेश असेल. सदर अमभलेखी 

सादर करण्यास अयशिी ठरल्यास अथवा करारानुसार काम पूणय न झाल्यास करार संपुष्ट्ात येईल आमण / 

मकंवा प्रचमलत बँकेच्या (अपाितेच्या मनबांधामशवाय मयायदा न घेता) मंजुरी प्रमहृयेस अधीन राहुन प्रमतबंध करता 

येईल. 
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कामांची एकूण रक्कम 
BILL OF QUANTITIES 

उपचाराचे नाव /कामाचे नाव :-……. . 

मठकाण :- गाव  ………, तालुका : . . . . . उपमवभाग : . . . . . . ,मजल्हा : . . . . . . . 

अ.हृ. कामाचा 

तपशील 

भौमतक पररमाण 

 

           अंदाज पिकीय रक्कम ई मनमवदा (Quoted) 

रक्कम  

    अंकामधे्य (रु) अक्षरामधे्य % (+/-) रक्कम (रु) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

एकूण रक्कम: रु........... 

आम्ही, मंजूर रेखामचि (Drwaings) आमण तांमिक तपमशलानुसार व अंदाजपिकीय दरापेक्षा वर / खाली 

टके्कवारी ............ प्रमाणे एकूण कराराच्या मकंमतीसाठी रु. ........... (अंकी  रक्कम) (रुपये ........... अक्षरी  

रक्कम)  

 काम करण्यास सहमत आहोत.  

अ)एकूण कराराची मकंमत (GST वगळता) INR. ........... (अंकामधे्य रक्कम) (INR. ........... अक्षरी रक्कम) आमण 

ब) एकूण कराराची मकंमत (GST सह) INR. ........... (अंकामधे्य रक्कम) (INR. ........... अक्षरी रक्कम) 

 

    कंिाटदारची  

                           

 

 

 

 



नादेकृसंप्र, महाराष्ट्र  

 

86 | P a g e  
 

                       प्रमाणपत्रlचे स्वरूप 

 

 प्रमामणत करण्यात येते मक ------------------------या (गावाचे नाव)--------गट हृमांक..............उपमवभाग--

----------मजल्हाच्या कामासंदभायत मंजूर रेखामचि व तांमिक तपमशलानुसार तसेच कायायरंभ आदेश हृमांक 

.............. नुसार काम पूणय झाले आहे. MB मधे्य नमूद केलेल्या नोदंीनुसार...........यांनी सदर काम (बांधकाम )पूणय 

केलेले आहे. कामाबाबत समविर नोदंी Measuring Book (MB) नमूद केलेल्या आहेत. 

 

        ------------ 

   िाक्षरी 

  नाव व पद (अमधकृत पत्ता) 

(उपमवभागीय कृमष अमधकारी) 

   

    

  

मठकाण: 

मदनांक:    

 

                                           ऑमर्स सील  
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                                     पररषशष्ठ  ५ : कामगार करार 

 

                                                

कंिाटदार........................ 

ग्रामकृषी संजीवनी सममती.......................... 

 

आम्ही हा करार िेचे्छने मलमहतो की, 

करार कामासाठी आहे..................... 

 

काम पूणय करण्यासाठी आवश्यक मजुरांना खालीलप्रमाणे पुरवठा करणे पक्ष बांधील आहे 

                     

कामाचा प्रकार कालावधी मनुष्यबळ केलेल्या कामासाठी मदलेली 

रक्कम 

 

 

 

   

  एकूण रक्कम  

 

ग्रामकृषी संजीवनी सममती.......................... केलेल्या कामासाठी मनमित करण्यात आलेल्या रकमेचे नुकसान करण्यास बांधील 

असेल 

 

अटी व शती खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेतः  

 

 िाक्षरीः                                                                               िाक्षरीः  

 

 मदनांक:                                                                               मदनांक: 

 

 मठकाणः                                                                               मठकाणः  

 

 

मजूर नेते                                                                              VWSC 

......................                                                         ...................... 

 

साक्षीदार                                                                साक्षीदार 

१)                                                                          १) 

२)                                                                          २) 

 

 

मनयम आमण अटी: 

1. करार मनमदयष्ट् कालावधीत पूणय केला पामहजे. 
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पररषशष्ठ ६ : साषहत् तपासणी अहवाल 

 

                       1.1.1.1.1.1.1 

                       1.1.1.1.1.1.2 

 

अहवाल हृमांक:                                                                 मदनांक :           /                / 

 

खरेदी ऑडयर हृमांक:____________                                            पुरवठा करणाऱ् याचे नाव:____________ 

 

हृमांक वणयन कोड हृमांक प्रमाण 

ममळाले 

प्रमाण 

िीकारले 

प्रमाण 

नाकारले 

प्रमाण 

नकारांची 

कारणे 

१       

२       

३       

४       

५       

 

                                                                                            द्वारा तपासणी केली 

 

 

 

 

पररषशष्ठ ७ : खरेदी योजना - समुदाय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

कायायचे 

वणयन 

मंजूर लघु 

पाणलोट 

के्षि 

योजनेनुसार 

होय नाही 

अंदाजे 

मकंमत 

खरेदी 

करण्याची 

पद्धत 

आरएर्कू्य 

/ डीसी 

प्राप्त 

दरपिकांची 

संख्या 

कराराची 

तारीख 

वािमवक 

कराराचे 

मूल्य 

करार 

पूणय 

होण्याची 

तारीख 

पूणय 

होण्याची 

तारीख 

पैसे 

भरल्याची 

स्तस्थती 

          

          

                             


